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Baggårdshistorier
10 fortællinger fra de ældste baggårdshuse ved Søndergade i Horsens.

Af Annette Hoff
Horsens Museum

I foråret 2005 dukkede et gammelt baggårdshus frem i lyset bag Søndergade i
Horsens. Gemt bag en aflåst port havde
det lille bindingsværksgavlhus levet sin
stille tilværelse skjult for nysgerrige blikke gennem århundreder. Men en byggesag i baggården trak museets arkæologer herind, og hurtigt stod det klart, at
dette lille hus var noget ganske specielt.
Det var opført i såkaldt højstolpekonstruktion, en middelalderlig byggeskik,
som gik af mode i løbet af 1600-årene.
Det lille hus blev registreret, dateret (til
1575) og bevaret. Men spørgsmålet rejste sig nu hurtigt – var der flere af denne type glemte, gamle baggårdshuse bag
Søndergades oplyste butiksvinduer. Hen
over sommeren gennemgik jeg samtlige
baggårde og registrerede husene. Resultatet var overraskende. Der var bevaret
adskillige 1600-tals bindingsværkshuse,
og flere af 1700-tals bygningerne indeholdt stadig levn af den middelalderlige
højstolpeteknik.
De mange bevarede gamle bindings-

værkshuse bag Søndergade giver et helt
enestående indblik i byens ældre bebyggelsesstruktur. I middelalderen og århundrederne derefter var det almindeligt, at bindingsværkshusene lå med gavl
enden ud mod gaden på de langstrakte
smalle parceller. Det er samme byggeskik, som vi i dag for eksempel kan se i
dele af Lübeck, men i Horsens er det bindingsværkshuse og ikke stenhuse. Denne
bebyggelsesstruktur blev her i Horsens
ændret fra midten af 1700-årene og årtierne derefter. Ny opførtes langstrakte,
grundmurede huse med langsgående facader ud mod Søndergade, og byens bedste bygmestre udsmykkede de nye facader i klassisistisk stil. Men af sparehensyn
nøjedes man ofte med at ændre tagkonstruktionen i det gamle bagved liggende
gavlhus, således at spærene blev vendt i
enden ud mod Søndergade, mens resten
af huset blev stående intakt bagved den
nye facade.
En bevarende lokalplan er nu iværksat
for at sikre disse sjældne gavlhuse, der er
de sidste levn af byens gamle bebyggelsesstruktur. For at befolke disse gamle
huse med menneskeliv og skæbner, skrev
jeg en række avisartikler med historiske
fortællinger fra husenes liv tilbage gennem århundrederne. Det er disse artikler,
der nu bliver bragt i samlet hele. Artiklerne er baseret på intensive kildestudier
i folketællinger, brandtaksationer, skatte-
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Søndergade 23. Farvefotos er taget af forfatteren i sommeren 2005, med mindre andet angives.

lister og andre relevante historiske kilder
fra Landsarkivet i Viborg.

Søndergade 23 - den evige bager
Bageovnen blev aldrig kold. Læssevis af
brænde var blevet båret ind, dag efter
dag. Og læssevis af brød var blevet båret
ud. I mere end 164 år har der været bager
i gården Søndergade 23. Og måske endda
endnu længere, men vi ved det ikke, fordi
vi ikke kan se længere tilbage i tiden, end
de skriftlige kilder er bevaret. Den ældst
bevarede skattebog fra 1627 fortæller, at
Christen Bager har gården,1 og næste bager i rækken hed Baldtzer Bager (1656).2
Ham får vi lidt mere at vide om i de to

matrikler fra 1661 og 1662. Ud over at
leve af sit handtwerk och brøderi dyrkede
han også jord i bymarken og havde her
en karl til hjælpe med.3 Men ligesom så
mange andre i byen var han gået fallit efter svenskekrigene og havde pantsat sin
gård til en mand i Nakskov.4
100 år senere er det Oluf Pedersen Bager, der slår brød op i gården,5 men nu er
der oprør i byen. Bagernes brød er elendigt. Selv ikke soldaterne gider spise det,
de klager i 1769 og vil have eget bageri til
hele garnisonen.6 Heller ikke de fattige
spiste bagernes brød. Men det var fordi
det også var for dyrt. Kornpriserne var
høje i midten af 1700-årene, og bagerne
blev fristede til at blande »klid og sort
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mel« i dejen til det, der skulle blive fine
hvedebrød eller sigtet rugbrød7. Bagerne
mente at have eneret på at måtte bage
brød til salg, men byens råd anmodede i
marts 1750 amtmanden om tilladelse til
at fortsætte med at lade visse fattige bage
grovbrød til andre fattige, f.eks. dem på
Hospitalet. Disse husbageres grovbrød
er der sjovt nok ingen klager over, heller ikke fra soldaterne. De har nok smagt
bedre end de dyre bagerbrød.
At få malet sit korn til mel krævede
naturligvis en mølle, men byens borgere
havde siden middelalderen haft det problem, at Bygholm havde eneret på at formale byens mel. Det gav meget bøvl, når
al bymarkens korn skulle transporteres
ud til Bygholm Mølle, og tillige kunne
denne mølle ikke lave knusning af byggen til gryn (byggryn eller perlegryn),
som man kogte grød af. Derfor var man
nødt til at importere andre mølleres gryn
til borgernes grødgryder.
I 1781 havde man fået nok. Man søgte
Rentekammeret om at få lov til at bryde det århundred gamle privilegium for
Bygholm og bygge en ny vejrmølle inde
i købstaden. Godsejer de Thygesen blev
rasende, rejste sag mod byen men tabte
i Højesteret. Endelig kunne byen få sin
egen mølle, og i 1787 blev der givet kongelig tilladelse til, at bygmester Anders
Kruuse på Blæsbjerg Bakke måtte opføre
møllen.8
Bagernes gård på Søndergade 23 eksisterer ikke længere. Men fra 1700-årenes
brandtaksationer ved vi, at gården bestod
af et 14 fags gavlhus i to stokværk, som

var indrettet til stuer, køkken og bryggershus, hvor brødet blev bagt. Øster i
gården var der stald og kohus, og bagerst
på grunden et ladehus.9 Bag dette lå det
bindingsværkshus, vi i dag kan se i baggården. Det er bagsiden af et hus, muligvis fra før 1700, som har hørt til den store
matrikel på hjørnet af Graven og Nørregade. I 1801 flytter sadelmager Rasmus
Wash ind og sætter punktum for gårdens
bagerhistorie.10 Herefter blev gården bl.a.
brugt af Farver Ankjær (1872), instru
mentmager Jørgensen (1887), Buntmager Jentzsch (1897), Corfitzens Isenkram
(1917) og Stenstrøms Karetmagerværksted (1927).11

Søndergade 29 postmester Luther og hans pakhus
Postmester Luther havde ikke noget
postkontor, men han havde et fint skilt
uden for sin dør.12 I 1624, da Chr. IV oprettede det danske postvæsen, blev brevene befordret rundt i kongens rige til
fods, men allerede 1653 gik man over
til ridende og kørende postbude.13 Luther blev postmester omkr. 1660, og hans
bude var sandsynligvis bønder.14 Ved siden af embedet drev han også handel.
Fra hans gård på Søndergade 29 ses det
i 1661, at han solgte smaa krambwahre,15
og i 1662 betegnes handelen som ringe
krambwahre och groffwahre (d.v.s. kramog grovvarer).16
Hans gård var da et par generationer
gammel. Andreaskorset (en karakteristisk udsmykning i form af et tømmer-
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kryds) fra 1580’erne sad i bindingsværket
på den østre side af indkørslen til gården,
og gør det stadig den dag i dag.17 Også
to af de smukt udskårne knægte (stolper)
ses endnu. Men det var ikke alt, der var
lige smukt hos postmesteren. Foran hans
pakhus nede ved åen var stenbroen og
bolværket noget øde, og foran hans have
ved Hospitalsbro var stenbroen ganske
øde. Han var ikke alene om misligholdelsen; en lang række borgere fik læst og
påskrevet af borgmesteren i 1665, at de
skulle »lade forfærdige, hvad brøstfældighed for deres gårde og ejendomme
på stenbro og bolværker findes«. F.eks.
Niels Buntmagers og Peder Christensen
Hatmagers havegærder, som var væltet
og derefter flyttet så langt ud på stenbroen, at to vogne nu ikke længere kunne
køre forbi hinanden.18 100 år senere var
der stadig ballade nede ved åen.

Møgdynger ved åen
9. juli 1753 var der fra Rådstuen blevet udpeget to mænd til at atter at se på
elendigheden nede ved åen, og den ene,
Jens Mossin, der nu boede i den gamle
postmesters gård, Søndergade 29, havde
åbenbart noget bedre styr på sagerne.
Han kunne spankulere rundt med god
samvittighed og spidde de syndige: Velbyrdig frue konferensrådinde Grabows
bolværk ved hendes boder var kun i mådelig stand, og møgdynger lå foran alle
boderne. Apoteker Schmidts tvættested
(hvor kvinderne vaskede tøj i åen) ved
hans pakhus var brøstfældigt, og Got-

fried Mathiessens bolværk ved et stykke
af hans bleghave (der, hvor hørlærredet lå
til blegning i solen) var brøstfældigt. Og
man kunne blive ved.19
Jens Mossins handel fra Søndergade
29 gården bestod af ølsalg og liden næring, og det gik måske ikke helt fantastisk
med det ølsalg. I 1743, hvor byen skulle
betale ekstraskat for formue, heste, vogne
og tjenestefolkene i hver enkelt husstand,
blev han noteret for en enkelt tjenestepige og håbede i øvrigt på at få moderation
– altså nedsættelse af skatten.20 I 1761, da
konen var blevet enke, kan vi se, at gården var i mådelig god stand, og brandtaksationen beskriver, at den gamle gård bl.
a. bestod af et 13 fags gavlhus til gaden
(bindingsværkshus, hvor gavlen vender
ud mod gaden).21 Kampestenskælderen
herunder eksisterer endnu, og trappetrinnene ned til kælderen er lavet af gammelt genbrugt bindingsværkstømmer.
I slutningen af 1700-årene blev Søndergade 29 hjemsted for en række slagtere. I folketællingen 1787 ser det ud til, at
en ung jødisk slagter, Moses Julius, nu er
blandt husets beboere.22 En jødisk slagter
skulle schæchte kødet, d.v.s. skære halsen
over på det levende dyr med en stor kniv
og lade blodet flyde ud.23 I 1789 er det
Friderich Preuthum, der er slagter i huset, og hans slagtervarer må have været
gode, for han havde siden 1780 leveret
friskslagtet kød til det Russiske Hof på
Torvet.24 Op mod vor egen tid er der i
huset bl.a. Isenkræmmer Hassing (1897),
Mode- og broderiforretning (1905),
Franskvasker Rasmussen (1917) og sko
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Søndergade 29.

tøjshandler Emil Larsen (1927).

Søndergade 33 sukkerkoger Bruuns hus
Sukkerkoger Bruun må have svedt over
de varme gryder. Det var den varmeste
Sankt Hansdag i mands minde,27 men
heden skulle overvindes denne junidag
i 1788, for der skulle leveres konfekt til
de russiske fyrster på Torvet. Sukkerkoger Bruun havde siden efteråret 1780,
hvor de fire russiske prinser og prinsesser ankom til Horsens, leveret udsøgte
konfekturer og kandiserede frugter til
deres taffelbord, og denne faste ugentlige

leverance kunne han ikke svigte blot på
grund af lidt varme.28 Ludvig Bruun blev
i 1789 også omtalt som konditor,29 men
dette indebar ikke, at han bagte kager,
kun at han lavede sukkergodter.
Sukkerkogerens hus var gammelt allerede i 1788. Det lidt skæve bindingsværksgavlhus på 12 fag er bygget i årtierne lige
efter 1550, og det står stadig bevaret inde
i baggården bag Profil Optik.30 I 1700årene var forhuset ud mod Søndergade
også i bindingsværk, og der var en svalebygning på fire fag på nordsiden af huset,
en slags overdækket trappeopgang, som
også indeholdt »stueværelser«. Mod vest
i baggården var et lille halvtag, der blev
brugt som stald, og bagerst på matriklen,
helt mod nord, var et ladehus på 7 bindingsværksfag. Alt var i mådelig stand,
noterer brandtaksationerne fra 1761 og
frem til 1791.31
Den store, dybe kælder, der er sat i
munkesten og kampesten, er sandsynligvis også fra 1500-årene, eller måske
endda endnu ældre.32 Kælderen var vigtig
for sukkerkoger Bruun. Her kunne han
trods alt svale sine sukkergodter, når det
blev for hedt i køkkenet, og for andre af
husets beboere tilbage gennem tiden har
kælderen også været god til øltønder og
brændevinsdunke.
For eksempel for Søffren Bruun, der
i 1656 ernærede sig ved øl- og brændevinssalg, samt ved at sælge humle og
visse grovvarer.33 Desværre vedblev det
ikke med at gå så godt i hans krambod.
Svenskekrigene havde været en katastrofe, også for Horsens, der var blevet

10
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plyndret og hærget, og købmand Bruun
overlevede ikke. For hans enke Birgitte
måtte livet gå videre, men hun var nødt
til at pantsætte huset, og den faste andel
på 4 gårdsavl i bymarken måtte hun også
pantsætte.34 Det gik dog ikke ringere, end
at hun et par år senere kunne lønne en
karl til markarbejdet, og desuden stadig
beholde sin skibsanpart.35 Men kreditorerne slap hun ikke af med. I 1683 beskrives det, at Søren Bruns Enkes gård stadig
tilhører samtlige kreditorer.36
Senere, i 1740’erne, var Matthias
Busch gæstgiver i gården, og ud over
værtshusdriften havde han ombygget
gården til herberg.37 I 1750 søgte han om
privilegium til sit herberg, men fik afslag,
da man mente, at de hollandske kvæghandlere og lybske købmænd indkvarterede sig hos private. Ej heller fik han lov
til at udskænke vin – det havde Jochum
Rodenburg nemlig privilegium på.38
Op til vor egen tid har bindingsværksgården været brugt af købmand Meulengracht (1872), Horsens Telefon- og
Bypostkontor (1887), Fabriksdepotet for
Fodtøj (1897), Købmand Fausing (1903),
Bech Sørensens Sygeplejeforretning
(1917), og i 1927 var det Herremagasinet Boston, dyrlæge Koktvedgaard, drejermester Rasmussen, rulleejer Hansen
samt pianistinde Hansine Thomsen, der
boede på adressen Søndergade 33.

Søndergade 35 badskæreren og hans knive
Mester Heinrich Badsker hvæssede sine

Det russiske fyrstehof på Torvet bestod fra
1780-1807 af fire russiske prinser og prinsesser, der blev anset som en trussel mod
den russiske zartrone, efter at deres storebror, Ivan VI, som barn i 1741 ved en paladsrevolution var blevet forstødt fra tronen af Peter den Stores datter. Han blev
siden dræbt i 1764.25 Efter at hans søskende havde siddet under husarrest hele deres
opvækst, gav Katarina den Store dem lov
til at forlade landet i 1780, og da deres faster var enkedronning Juliane Marie, kom
de til Danmark. At deres opholdssted blev
Horsens, skyldes sandsynligvis, at den daværende statssekretær, Ove Høegh Guldberg, stammede herfra.26

knive i 1683.39 Skarpe skulle de være,
skarpere end et lyn, når de skulle skære i
folks dårligdomme. Det var også håret og
skægget, han tog sig af, men fra gammel
tid havde det været skik, at man også kom
hos bart- eller badskæreren og fik skåret
bylder, blev åreladet, fik trukket tænder
ud, fik sat brækkede lemmer sammen og
ordnet sår. Men kun udvendig kirurgi
– han måtte ikke skære i folks indvolde.
Der var trods alt grænser.40 Hans hus var
omtrent 100 år gammelt i 1683. Endnu i
dag sidder fire højstolper fra slutningen
af 1500-årene tilbage i gavlhuset.41 Før
badskærerens tid, i 1660’erne, havde Peder Jensen Alrøe her drevet høkeri med
11
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salg af øl og brændevin, og bymarken
havde han også levet af. To af hans tre
andele (gårdsavl) i bymarken havde han
dog måttet pantsætte hos mere velbeslåede personer, da han som så mange andre
sad i gæld efter svenskekrigene.42
Springer vi 200 år frem i tiden til 1761,
er gården stadig anvendt til landbrug.
Svinesti, kostald og træhus til brænde er
indrettet under 10 fag halvtag, men der
foregår også handel på stedet. En krambod er påbygget huset sammen med et
køkken og bryggershus, og bagerst på
grunden står et pakhus. Rådmand Grundahl bor her i 1760- og 1770’erne med

kone, fem børn og to tjenestefolk.43 Men
midt i 1780’erne bliver huset hjem for en
af byens kendte mænd.
Borgmesteren var en lærd mand. Han
havde taget juridisk eksamen i 1747 og
var allerede i 1749 blevet prokurator ved
alle over- og underretter i hele Nørrejylland og ved Viborg Landsting. 1751 blev
han rådmand i Horsens, 1761 herredsfoged og -skriver i Vor og Nim herreder, og
i 1769 kom så borgmestertitlen oveni.44
Borgmesteren var også en travl mand.
Der skulle dagligt skrives mange breve og
dokumenter, og her havde han brug for
hjælp. I hjemmet på Søndergade 35 var

Søndergade 33, facaden, fotograferet mellem 1890 og 1909.
(Foto udlånt fra Horsens Byarkiv).
12
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Baggården til
Søndergade 33,
fotograferet af Hugo
Matthiessen i 191314. Nu nedrevet.
(Udlånt af Horsens
Byarkiv.)

Baggården i Søndergade 33 var i
slutningen af 1800årene hjemsted
for Fabriksdepotet
for Fodtøj, hvis
medarbejdere her ses
opstillet. (Udlånt af
Horsens Byarkiv.)
13
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Søndergade 33.

derfor installeret en fuldmægtig og en 18årig skriverdreng, der i øvrigt hed Kingo
til efternavn. Den øvrige opvartning var
ikke overvældende. En enkelt stuepige og
en kusk var alt, hvad huset havde af tjenende ånder,45 så konen Anne Cathrine
Stephansdatter har nok været at finde i
køkkenet over de simrende gryder.
Men Flensborg havde også temperament, og hvis nogle fordristede sig til at
overtræde byens ordensregler, kunne det
gå galt. Den 29. november 1760 havde
han som byfoged kundgjort for alle byens borgere ved en plakat, at når man
handler med korn, træ, tørv, fedevarer og
levende kreaturer på torvet foran Skt. Ibs
(Vor Frelsers Kirke) eller med havesager
og jordfrugter på det lille torv foran rådhuset, så måtte man ikke stille sin hestevogn til gene for andre vejfarende, men

pænt sætte den ind til siden. To år senere
havde bonden Niels Jensen fra Stensballe
med sin grøntsagsvogn blokeret for udkørslen fra gårdene overfor Rådhuset i
Søndergade, og Flensborg blev så gal,
at han, efter at have beordret ham væk
med vognen, også gav ham et rap med sin
stok. Bonden forsøgte at svare igen med
sin pisk og greb fat i Flensborgs ansigt,
men bysvenden lagde sig imellem, og
Stensballebonden løb sin vej.46 På sine
ældre dage mildnedes borgmesteren, og
1790 skænkede han og konen en stiftelse
til byen, Enkeboligen, i Nørregade 31.47
Op til vor egen tid er huset mest kendt
for Thems Boghandel, der i 1919 flyttede herhen fra Søndergade 13, hvor Boghandlen blev oprettet af Carl Theodor
Them i 1907.
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Søndergade 37 mesterskrædderen og hans svende
Ole Gylling Mesterskrædder havde
travlt.48 Nålen fløj gennem stoffet, og
saksen lå aldrig stille. Der skulle klippes,
sys og måles uden pause, hvis han skulle
nå at levere til alle kunderne. Hans tre
skræddersvende, Jørgen, Niels og Martin
sled også i det, og skønt lyset kun sparsomt faldt ind gennem den gamle gårds
vinduer, skulle alt være udført til perfektion. Huset var mere end 200 år gammelt
her i 1787. Gavlhuset var opført i årene
omkring 1575, kun en generation efter
at munkene var blevet jaget ud af byens
klostre. Nu er det byens ældste beboelseshus.
Det er en stor sjældenhed, at et så gam
melt hus af bindingsværk overlever helt
op til vor tid. En bygningshistorisk undersøgelse har i 2005 bragt spændende
nyt frem om huset. De store egetræs
højstolper, som går fra gulv og op gennem to stokværk til tagskægget, er blevet
årringsdateret på tidsskriftet Skalks laboratorium,49 og det fastsætter husets alder
ret nøje til årene omkring 1575. Der er
ikke tale om genbrugstømmer, men én
enkelt stolpe har vist sig at være endog
endnu ældre, muligvis helt tilbage fra
1480’erne.
Felterne i husets bindingsværk var
omhyggeligt udfyldt med munkesten sat
i sildebensmønster (måske var det genbrug fra de nedbrændte klosterbygninger
ved Klosterkirken), og indvendig var den
forreste stues vægge forsynet med smuk-

Søndergade 35.

ke mønstermalinger direkte på munkestenene.50 Familierne, der har haft deres
gang i disse stuer, kender vi dog først fra
Chr. IV’s tid og frem.
1627 boede den hollandsk fødte købmand Fock Albertsen i huset.51 Han var
træt af krigen mod de kejserlige tropper; først blev byen besat af Wallensteins
tropper, og de hærgede grumt i oktober
1627. Året efter mistede han en stor del
af sin formue, da et skib med hans varer
blev opbragt. Han sejlede med korn og
malt til Norge.52 Familiesorger havde
han også. Hans kone Lene Clemensdatter (borgmesterdatter fra Vejle) fødte
ham 10 børn, men kun de to overlevede
15
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barndommen, hvor selv mindre infektionssygdomme dengang var livstruende.
Købmand Albertsen havde dog den glæde, at datteren blev godt gift med rådmand Muhle i Odense, og sønnen blev
rektor i Vordingborg og siden præst ved
Trinitatis Kirke i København. Også han
blev godt gift – med en datter fra Muhlefamilien.53
Et par årtier senere er byfoged Morten
Clausen flyttet ind i gården, og han ernærer sig også med handel, dog på et lidt
lavere niveau. Groffwahre, Øll och Brendewiinssall bliver han noteret for i matriklen
1662,54 og her har den dybe, gamle kampestenskælder nok været nyttig for brændevinsbrændingen. I 1683 er der blevet
mere plads i den trange gård. Der hører
nu en have til gården (tilsyneladende udskilt fra Søndergade 41), og to nye boder på parcellen kan han også leje ud.55
Morten Clausen måtte dog lide den tort
at blive afskediget fra byfoged-embedet.
Hans regnskaber var befundet meget slet,
og han havde ikke passet sin bestilling efter
allerunderdanigst pligt. Den sag, der væltede ham, handlede om åhavnenes reparation. Den kongelige bevilling fra 1668,
som skulle bruges på at forbedre havnens
indsejling og bolværkerne, var for en dels
vedkommende i stedet blevet brugt til at
opføre et bøddelhus, et vagthus og byens

Reklamesøjle ved Søndergade 35.
(Foto udlånt fra Horsens Byarkiv).
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fængsel (arrest), og det var naturligvis
ikke faldet i Majestætens smag.56
Endnu en skrædder, Olle Bæck, flyttede ind i huset i 1740’erne,57 og i 1800årene er her købmands- og isenkræmmerforretning i adskillige generationer.

Søndergade 39 sølvskatten og svensketruslen
Skrædder Munck havde været en holden
mand. Penge på kistebunden og sølv i
skufferne. Men så kom svensken, og alt
var forandret. Munck må også have været
en klog mand. Da han i 1657 hørte rygterne om svenskernes hærgen på egnen,
før de kom til Horsens, tog han resolut
en skovl, tømte kister og skuffer for det
bedste sølv han ejede, og skyndte sig at
grave det ned.58 Helt ind under bindingsværkshusets fundamentssten fik han placeret det – ingen ville nogensinde finde
det der.
Dér tog han nu fejl. Det blev faktisk
fundet, ikke af svenskerne, men flere
århundreder senere, da huset skulle repareres i 1868. Skatten var forunderlig:
To sølvbægre, det ene nærmest af form
som et glas med hindbærknopper på
foden, det andet et typisk barokbæger i
cylindrisk form, dernæst en solid sølvkæde med en sølvfløjte og hjertelås, så en
lille flettet kurv med en lillebitte sølvfrø
i, endvidere et duftæble, som kvinderne
kunne opbevare krydderier og balsam i,
hvis hverdagens lugte blev for påtrængende, og endelig skrædder Muncks egen
signetring med fine indgraveringer. To

sølvmønter fra 1624 og 1638 fuldendte
skatten.59
Det mærkeligste er, at skrædder
Munck faktisk overlevede svenskekrigene, men han gravede ikke sit sølv op.
Måske var det, fordi han havde pantsat sit
hus, ligesom alle de andre af byens borgere der var gået fallit efter svenskernes
hærgen, og man kan godt forestille sig,
at skrædderen ikke havde lyst til at vise
pengeudlåneren (Anders Langballe fra
Tørsting), at han faktisk ejede nogle værdifulde sager.60
I 1683 var Mads Kandestøber flyttet
ind i huset.61 Han var tilsyneladende den
eneste kandestøber i byen, så han havde
travlt med at producere tintøj af alskens
slags: kander (til at drikke øl af), fade, tallerkener og al den slags husgeråd, som
fandtes i bedre borgerhjem. Hos de fattige spiste man af trætallerkener, og grød
af det fælles fad, naturligvis, men der hvor
pengepungen var mere velspækket, hang
der rækker af tintallerkener under loftet.
Det var nu ikke helt ufarligt at spise af
disse tallerkener.
Kandestøbermetallet var dengang en
legering af to dele tin og én del bly, men
senere blev det giftige bly fjernet. Kandestøberen brugte en smeltedigle, hvor
tin-blandingen blev opvarmet til smeltepunktet ved 231 grader.
Når den enkelte kande eller tallerken
så var kølet af i støbeformen, skulle den
eventuelt renses for støbespor.62
Der findes ikke mere spor fra kandestøberens værksted i huset på Søndergade, da det bindingsværksgavlhus, som
17
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I baggården bag Søndergade 37
ses endnu byens ældste bindingsværkshus fra årene omkring
1575. Det lille gavlhus gik
oprindeligt helt ud til Søndergade, og inde bag den nu stående
butiksfacade ses stadig gavlen
af det gamle renæssancehus.
Bortset fra, at de fire vinduer
lige til højre for portåbningen er
væk, ser stedet endnu ud som på
dette ældre postkort. (Udlånt af
Horsens Byarkiv.)

nu står på grunden er fra tiden omkring
1770.63 I 1760’erne bestod bebyggelsen
på matriklen af to små huse på fire fag
og fem fag til gaden,64 men i 1771 ser vi
et nifags hus, der også havde et baghus
tværs over gården på fem fag.65 Der bli-

ver efterhånden trængsel i de to bygninger: Bendrejer Christian Fischer, der ejede gården i 1787, lod rytter Ole Truelsen
med kone og to børn indkvartere, og der
blev også plads til den 29-årige jødiske
urmager Zacharias Levie og hans kone.66
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279037_Aarbog.indd 18

12/10/07 10:07:15

I 1801 er der i øvrigt stadig jøder i huset, da David Davidson og Joseph Wulff
i kompagniskab drev købmandshandel.67
Huset fortsætter som købmands- og urtekramhandel langt op i 1800-årene,
men fra midten af 1880’erne og til efter
2. verdenskrig er det hattemager Borup,
der residerer i huset.

Søndergade 41 brændevin, humle og præster
Brændevinen flød i stride strømme. I
tusindvis af liter hver dag. Faktisk blev
der produceret 174.000 liter brændevin
om året her i baggården, da Jacob Møllers Brændevinsbrænderi brugte den
store gård fra omkring 1870 og godt 20
år frem. Denne intensive stemning af alkohol i styrtende mængder og den ikke
sjældne beruselse, som fulgte i kølvandet, brændte sig ind på nethinden af en
spirende forfatter, som havde sin gang i
forhuset. Det var Herman Bang, hvis far
som sognepræst boede til leje her. Disse
barn- og ungdomsoplevelser prægede
Herman Bang for livet, og hans første
roman Håbløse Slægter har sandsynligvis
dybe rødder i baggården Søndergade
41.68
Bladrer vi langt tilbage i husets historie, så langt vi overhovedet kan komme,
finder vi i baggården to humlegårde i
1627.69 Tilsyneladende finder vi også tre
gårde på stedet, hvoraf Laurids Eriksen
havde den ene gård samt de to humlegårde. Humlegårdene bestod af jordstykker
med hundredvis af 3-5 meter høje stæn-

ger, som humleplanterne kunne gro opad,
indtil humleknopperne hen på sommeren
blev gulligbrune og skulle plukkes af. Så
skar man humleplanterne over nederst
på stangen og bar planten ind på stangen,
skubbede den af på nogle lagener og gik
i gang med at plukke knopperne af. Særligt gode humlestænger kunne give 5-6
kg humle.70
På et tidspunkt mellem 1662 og 1683
ser det ud til, at de to humlegårde bliver
opkøbt som havejord til Søndergade 37
og 39, mens de tre gårde bliver lagt sammen til én gård og et hus.71 Det er ikke
helt nemt at følge matriklerne i denne
periode, hvor vi ikke har matrikelkort
over byens ejendomme, men kun kan
følge ejernavne og skattesatser på husene.
Men i 1716 bor provsten magister Jesper
Norup i gården og lejer huset ud.72 Provsten var vellidt. Han prædiker godt og er
i øvrigt en vittig (vidende) og forstandig
mand samt af en fornuftig livsførelse,
skriver biskop Hygom i 1741.73 At han
også var godt kørende, kan vi se i 1743,
da han havde en karosse (lukket vogn) og
fire heste. De to af hestene blev nok også
brugt til markarbejde (han dyrkede 8½
gårdsavl) sammen med sine tjenestekarle
og gårdskarlen.74 Og pengepungen har
heller ikke fejlet noget – han var blandt de
tolv højeste skatteydere i 1743.75 Provst
Norup fortsatte i embedet til 1758. Efter
hans død blev provstinden boende i den
store gård.76 I 1769 havde hun følgeskab
af etatsråd Steffen Hofgaard Cordtsen,
der sammen med en jomfru, en tjener og
en tjenestepige boede som logerende.
19
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Søndergade 41, bagbygning set gennem porten. Det nu fredede sted kaldes også Brænderigården. Foto
graferet 1914-15 af Hugo Matthiessen. (Foto udlånt fra Horsens Byarkiv).

Gård reddet, kælder ødelagt
På dette tidspunkt bestod gården af fem
bygninger: 13 fag bindingsværk til gaden (beboelse), 14 fag hus øster i gåden
(beboelse, køkken og bryghus) med 8 fag
hus i den nordlige ende (kostald og vognremise), 11 fag baghus (stald og kamre),
16 fag ladehus og endelig 3 fag halvtag til
svinesti.77 Rådmand Grundahl overtager
gården ca. 1770, og så kommer bygmester
Anders Kruuse i sving. 1779 ombygges
hele gården, og den smukke facade ud til
Søndergade skabes. Frimurersymbolerne

over porten står som minde fra den tid,
hvor logen havde til huse i den hvælvede
middelalderkælder under forhuset.
Senere flyttede frimurerne hen i Havneallé.78 I 1787 er der soldater i gården:
Enkemanden Hr. Oberst von Bardenfleth med fire børn, to husfrøkener, tjener, kusk, gartner, frøkenpige, stuepige,
kokkepige, barnepige, husholderske, hof
mester samt en gårdskarl. Der er også
rigeligt plads til fire indkvarterede ryttere.79
Gården er i dag fredet, men den hvælvede middelalderkælder fik desværre kap
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Søndergade 41, samme sted hvorfra Hugo Matthiessen fotograferede 90 år tidligere. - Foto: Leif
Baun.

pet toppen af i 1970’erne p.gr.a. en ombygning.80

Søndergade 43 præsteenken og hendes lejere
Madam Frimodt havde efterhånden været enke i nogle år. Som præsteenke fik
hun lov til at blive boende i Søndergade
43, hvor hun og hendes mand Niels gennem en hel generation havde haft præstegård.81
I 1780 var facaden blevet modernise-

ret af bygmester Anders Kruse – huset
var blevet så smukt at se på ude fra Søndergade.82 Hendes mand, Niels Frimodt,
må i øvrigt have haft visse midler på kistebunden, for 1761-1781 var han ejer af
syv boder vesten i Thonbogade, en række
gamle våninger i slet stand.83
Efter mandens død blev de små boder
solgt, men madam Frimodt havde andre
lejere. Hun selv og hendes stuepige, kokkepige og gårdskarl fyldte ikke den store
gård ud, så der var også plads til ritmester
Friderich von Kohl, som boede her med
sin tjener.
21
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Og så var fuldmægtigen Hans Busch
fra det Højfyrstelige Palæ også flyttet ind
sammen med sin familie.84 Han gik tværs
over Søndergade hver eneste morgen og
ind gennem porten Torvet 2 for at klare de løbende sager for de fire russiske
prinser og prinsesser. Regninger skulle
kontrolleres, og reglementer skulle overholdes.85
100 år tidligere var det Cordtsen-familien, som residerede i gården. Diderich Cordtsen kom fra Angeln i Holsten

til Horsens i 1670, hvor han tog borgerskab,86 og i hvert fald fra 1683 var
hjemstedet for hans handelsvirksomhed
Søndergade 43.87 Fra åhavnen i Horsens
eksporterede han varer fra byen, og det
gik helt godt i mange år. Men i 1710,
nærmere betegnet torsdag den 28. maj,
blev hans skib Fortuna opbragt af nogle
svenskere ved Møn på sin sejlads til København og lasten bragt ind til Karlskrona. Diderich Cordtsen mistede ved denne lejlighed hele sin last på smør, havre

Søndergade 43. Bygningen er fra 1780, fotoet fra 1914-15, før en ændring af facaden i 1926, hvor
døren og nogle andre ting kom på museum. (Foto udlånt fra Horsens Byarkiv).
22
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og flæsk, og tillige blev skipperen (Olaf
Madsen fra Tunø) bestjålet for en del
rede penge, som han ellers skulle have
brugt i Københavns Toldbod. 339 rigsdaler mistede Cordtsen denne ene dag.88
Ellers gik det nu ikke ringe for Cordtsen-familien. Den ene af sønnerne (Morten) blev borgmester i 1716 og var gift
med Vitus Berings moster Margrethe
Pedersdatter Bering.
Den anden søn (Claus) var i 1700-årene en af byens store købmænd, og datte-

ren (Dorthe) blev gift ind i Lichtenbergfamilien.89 Claus Cordtsen boede i 1716
endnu i den fædrene gård, Søndergade
43,90 men i 1718 opførte han den karakteristiske bindingsværksgård med den
løgkuplede kvist (Søndergade 10). Denne
købmandsgård blev i øvrigt nedrevet og
genopbygget 1913 på Sundvej.91
Claus Cordtsens solide indtjening
gjorde det senere muligt, at han kunne
skænke den løgformede kuppel på Vor
Frelsers Kirke; den var tegnet i 1737 af

Hotel Skandinavien havde til huse i Søndergade 43 fra 1880-1917, og hotelhaven er her afbildet omkring århundredskiftet. (Udlånt af Horsens Byarkiv.)
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Søndergade
43 i 2005.

Gerhdt de Lichtenbergs faste bygmester,
N. H. Rieman92 der satte disse karakteristiske spir på fem af Lichtenbergfamiliens kirker, f.eks. Nørup Kirke vest for
Vejle.93
Som så mange andre gårde i Horsens
havde Søndergade 43 også været pantsat
efter svenskekrigene. Den store gård, der
i 1662 var ejet af Rasmus Lime, måtte
pantsættes, og to af de fire gårdsavl, andele i den fælles bymark, måtte han sælge
fra. En af disse andele blev solgt til præsten Hr. Oluf Knudsen i Saxild,94 og det
andet til skriveren på Sorø, Peder Hansen.
Hvordan denne skriver har fået nys
om Rasmus Limes pengeproblem, ved
vi ikke, men skriveren har tilsyneladende
haft penge nok til denne investering i den
horsensianske muld. Op mod vor egen
tid har gården dannet ramme om Hotel
Skandinavien ca. 1880-1917, og senere

var Strøgpassagen til Nørregade her.

Søndergade 45 - byskriverens gård
og Kammerjunkerens amme
Året var 1769. Der lød barnegråd ud fra
de åbne vinduer – men ikke ret længe.
Med hastige skridt var ammen Dorthe
Sørensdatter løbet ind til drengen, den
11 måneder gamle Johan Hendrich, som
åbenbart skulle have mad nu igen. Ufatteligt, så sulten den dreng dog altid var.
Den 25-årige amme var ikke det eneste tyende ved navn Dorthe hos kammerjunker Schak. Fruens pige på 27 år hed
Anne Dorethe Lassen, mens husholdersken, der var 32 år, hed Bodil Jensdatter
og kokkepigen Kirsten Andersdatter. Der
var også en tjener, Johan Losmand på 44
år, så de var mange om at varte familien
op.95
Faktisk havde kammerjunkerfamilien
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Søndergade
45 (tv.).
Foto:
Leif Baun.

ikke egen bolig, men boede som logerende hos byskriver Søren Saabye. Heldigvis
var der god plads i den rummelige bindingsværksgård, der med tre bindingsværkslænger også havde plads til stald,
kornlofter og vognremise.96
Kammerjunker Schak var major i det
Slesvigske Kyrassérregiment og vidste
ikke nøjagtigt, hvor længe han og konen
Øllegaard Fridericia skulle blive her i
byen sammen med deres to små drenge.
Ryttergarnisonen var ikke velset i byen
– de var dyre at indkvartere, og jævnligt
var der ballade mellem de menige og byens borgere.
Lidt vel mange uægte børn blev det jo
også til. Major Schak gjorde ellers hvad
han kunne for at udglatte stridighederne,
men at eksercitsen i dårligt vejr skulle
foregå i rådstuen på Rådhuset, det var
dog for skrapt. Geværkolberne ødelagde
jo gulvet, mente byens øvrighed. Solda-

terne mente til gengæld, at byens bagere
bagte elendigt brød.97 Der har været nok
af diskussionsemner mellem denne baggårds beboere.
Den 61-årige byskriver levede noget
mere beskedent i den anden fløj af gården. Kun en enkelt tjenestepige gav hans
afmålte løn råd til, men konens 18-årige
søsterdatter Ingeborg Astrup kunne vel
også give en hånd med sammen med deres egen datter på 11, Helene Christine.98
Byskriver Saabye havde siden 1753 haft
sin faste gang på Rådhuset, men selv
om han tjente sin by trofast gennem de
mange år, lykkedes det ham ikke at krone
værket med den viceborgmestertitel, som
han anmodede om at tiltræde samme dag,
som borgmester Flensborg døde.99
Tyve år senere var gården stadig beboet af personer med en vis militær tilknytning. Justitsråd og regimentsfeltskærer Carl Friderich Læderer boede nu
25
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i byskriverens gård sammen med konen
Eriche Hedevig Charlotte Neander og
deres fem børn. Her var der også brug
for tjenende ånder – kokkepige, barnepige og tjener.100
Feltskæreren må have haft et alsidigt
embede, da han også var at finde på lønningslisten som Hof-kirurg hos Det russiske Hof. Praktisk at bo tæt på, så han
med få skridt kunne ile over gaden til
Torvet 2-4, hvis en af de fyrsteliges tjenere sendte bud og der var behov for hans
assistance i Palæet.101
Op mod vor egen tid blev gården
beboet af brygger og købmand Edvard
Houmann (1872), og overretssagfører
C.O. Plenge ses i 1880 at have sit kontor
her. Fabrikant Stallknecht ejede gården
i 1887, og gennem årtier drev købmand
Holst forretning (i hvert fald 1897-1946)
først med købmandsvarer siden med manufakturvarer.

Søndergade 47 - borgmestergård
Borgmestergården var en kolossal bindingsværksgård, der blev revet ned i
1930’erne for at gøre plads til Horsens
Folkeblads nye bladhus. Stadig kan man
dog se bindingsværkslængerne fra Søndergade 45 og 49 inde i den nuværende
Boysens gård.
Søndergade 47 bestod i 1700-årene af
syv forskellige bindingsværkslænger, hvor
den mod gaden havde karnap med spir
på, den hvælvede kælder var fra middelalderen og i baghaven stod et lysthus.102
Ejeren var byens rigeste mand. Han

havde byens største gård. Hans solgte
byens bedste varer. Året var 1677. Hans
navn var Jørgen Hansen Høgsbro, og han
var lige blevet borgmester. 16 år gammel
var han kommet til Horsens fra Ribe og
stod i lære, men hurtigt var han på farten
igen og tjente gode penge ved studehandel i Ribe. I 1660’erne vendte han tilbage til Horsens og slog sig ned i gården
Søndergade 49, hvorfra han solgte Silche,
Fløyell, Klede och anden fin Wahre, Win och
frandshe Brendewin.103 Senere købte han
Jacob Hollænders store dobbelte gård
(bestod af to gårde i 1627),104 Søndergade 47, så nu var der god plads til hans
handelsvirksomhed. Pengene investerede
han i flere af byens ejendomme: En gård
mere, to huse, to boder, et pakhus ved
åen, en smedje samt to byggepladser og
selvfølgelig rigeligt med andele i byens
mark: 15 gårdsavl.105
Efter borgmester Høgsbros død i 1697
var borgmester Steffen Hofgaard og senere hans enke bosiddende i gården, og
efter hende følger atter en borgmester.106
Søren Høstmark avancerede fra rådmand
til viceborgmester og var borgmester
nogle få år omkring 1760.107 I hans tid
som rådmand var der kvægpest i byen. I
efteråret 1750 har byfogeden Rasch sammen med nogle borgere følt afsky ved at
se de døde dyr ligge og flyde, kun løseligt
begravet, så ben, huder og hoved stikker
op, og dét ganske tæt på landevejen hvor
mange passerer og allerede langt fra kan
lugte ådslerne på vej til Hansted. Byens
råd og politimesteren må gøre noget ved
sagen, så de døde dyr ikke spreder smitten
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Borgmestergården Søndergade 47, som den så ud inden nedrivningen i 1937. Blandt gårdens
kendte beboere var borgmester Steffen Rasmussen Hofgaard (d. 1716), hvis datter Bodil Hofgaard
i 1728 blev gift med storkøbmanden Gehrdt de Lichtenberg. (Udlånt af Horsens Byarkiv.)

videre. Høstmark og de andre rådmænd
foreslår derfor, at dyrene kun må graves
ned på Rakkerjorden udenfor Hestedams
Port samt udenfor Kattesunds Port.108 16
år senere er der atter kvægpest i byen, og
bl.a. hos enkefru Etatsrådinde Lichtenberg er der i året 1766 døde otte stude,
tre køer og en kalv.109
Den store gårds historie fortsætter i
samfundets allerøverste top. Omkring
1785 flytter kammerherre, generaladjudant Friderich von Juul ind i Søndergade

47.110 Han var født i Randers 7. januar
1745 og var i sine yngre år indehaver af
Dronningborg Hovedgård øst for Randers.111 Sideløbende med sin militære
karriere steg han i graderne ved hoffet
i København, blev 1772 kammerjunker hos enkedronning Juliane Marie og
året efter kammerherre. Også to af hans
brødre (de var tolv søskende) havde været kammerjunkere for Dronning Juliane Marie, og storesøsteren Christiane
havde været hofdame hos Enkedronning
27
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Sophie Magdalene.112 Derfor er det ikke
fjernt at forestille sig, at Enkedronning
Juliane Marie i begyndelsen af 1780’erne
har anmodet ham om at bosætte sig i
Horsens, så han kunne være en støtte for
det lille russiske fyrstehof på Torvet – det
var jo hendes niecer og nevøer. I 1800
køber han en mere nærliggende herregård, Store Borupgård i Kattrup Sogn.113
hvorfra han i øvrigt leverer grøntsager
og vildt til det omtalte Russiske Hof.114
Kammerherre Juul døde i 1821 og blev
begravet på Klosterkirkegården. Hans
kone Isabella Sophia Schøller overlevede
ham i 11 år.115
1 Horsens Rådstuearkiv, D 13 66. Skattebog 1627.
Landsarkivet i Viborg (LAV).
2 Horsens Rådstuearkiv, D 13 66. Mandtal januar 1656.
LAV.
3 Horsens Rådstuearkiv, D 13 66. Matriklen 1661. LAV.
4 Horsens Rådstuearkiv, D 13 66. Matrikelskatten 1662.
LAV.
5 Brandtaksation 1761.
6 Sv. Aage Bay, 1982, p. 190.
7 B 5A – 153, 2. marts 1750, LAV.
8 Sv. Aage Bay, 1982, p. 203.
9 Brandtaksation 1761, LAV.
10 Folketælling 1801.
11 Vejvisere for Horsens de pågældende år.
12 O. Fabricius, 1878, p. 339.
13 O. Fabricius, 1878, p. 338.
14 O. Fabricius, 1878, p. 339.
15 1661 matriklen, LAV.
16 1662 matrikelskat, LAV.
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LAV.
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Hoff.
31 Brandtaksationer 1761-91.
32 Besigtigelse 8. august 2005 af Bue Beck og Annette
Hoff.
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1656, LAV.
34 1661 matriklen.
35 Horsens Rådstuearkiv, D 13 – 66, 1662 matrikelskat
for andet kvartal. LAV.
36 Horsens Rådstuearkiv, 1683 Grundtakst, LAV.
37 Horsens Rådstuearkiv, D 13 – 66, Mandtal og Taxasion et Formue, Kop- Heste og Carosse skat udi Horsens 1743, LAV.
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54 Horsens Rådstuearkiv, D 13 – 66, 1662 matrikelskat
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55 Horsens Rådstuearkiv, 1683 Grundtakst, LAV.
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Borgmestergården Søndergade 47 under nedrivning inden opførelsen af Horsens Folkeblads nye
bygning i 1937. (Udlånt af Horsens Byarkiv.)
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Broen over Rands Fjord, foto: Aage Rosenkvist.

Broen over Rands Fjord
Af Arne Rosenkvist, ingeniør
I begyndelsen af 1970’erne planlagde
Vejle Amt nybygning af vejen fra Fredericia til Børkop, den der i folkemunde
kaldes Ryttergrøftvejen. Vejen skulle udbygges med omfartsvej ved Egeskov og
ny bro over Rands Fjord.
Forfatteren var i de år ansat som geoteknikker ved Vejle Amts Vejinspektorat.
Her stødte han i arkivet på en »hemmeligstemplet« sag fra 1939. Som reser-

veofficer ved ingeniørtropperne vaktes
nysgerrigheden.
Den eksisterende vej og bro over Rands
Fjord var bygget i 1939.
Det år var man godt klar over, at det
kunne blive til krig med den mægtige
nabo mod syd, og selv om politikkerne
satte kikkerten for det blinde øje, gjorde
man sig i militære kredse klar til at mod31
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tage en evt. invasion. Ingeniørtropperne
begyndte i de sidste år i trediverne at forberede broerne så de kunne sprænges,
hvis fjenden kom.
Det hemmeligstemplede brev var et
forslag om at indbygge seks styk 20 cm
cement rør, tre bag hvert af landfæsterne.
Vi har her er en af de første broer i Danmark, der er anlagt med sprængkamre.
Som bekendt fik hæren ikke lov at
bruge de forberedte sprængninger den 9.
april 1940.
Men i sagens akter lå der også et andet
fortroligtstemplet brev, dateret den 29/4
1940.

Det var fra Generalkommandoen,
hvor Statens Overvejinspektør, Oberstløjtnant Th. Helsted, på vegne af General Gørtz anmoder amterne om at fylde
beton i sprængbrøndene og oplyse om
udgifterne til det.
Brevet af 29. april giver vel generalstaben
lidt oprejsning for den 9. april.
Her fik hæren ikke fik lov til at stoppe
fjenden. Men så skulle den tyske besættelsesmagt heller ikke have fornøjelse af
ingeniørvåbenets forberedelse.

Vejen over Rands Fjord, foto: Aage Rosenkvist.
34

279037_Aarbog.indd 34

12/10/07 8:19:05

Strandhotel og kaffehus
Sønderby Strandhotel og kaffehuset
på Hjarnø Odde er eksempler på en
form for turisme, som trods sin be
skedenhed kunne brødføde en fami
lie. Storhedstiden for den slags var
mellemkrigstiden, mens tilbuddene
ikke ville have en chance i nutidens
begivenhedskultur.

Af Finn Østergaard,
Anna Lauersen og
Jørn Christiansen,
Glud Lokalarkiv
På en dejlig plads med udsigt over As vig
opførte Gårdejer Niels Rasmussen Nielsen midt i 30’erne en aflang to-etagers
træbygning, som han kaldte for Sønderby Strandhotel.
Placeringen var ideel, ca. 100 m fra
kysten og med egen badebro, der senere
blev udvidet til en anløbsbro til mindre
fartøjer. På første sal var foruden privaten indrettet seks værelser til udlejning i
sommertiden.
Anna Arentoft og Rigmor Stærk Hansen, der var søstre, forpagtede hotellet
for 10 år, og det varede ikke længe, inden
egnens unge fandt vej til Sønderby.
Anna tog sig af gæsterne med servering
og den slags, mens Rigmors domæne var
køkkenet.

Hotellet havde ikke spiritusbevilling
og i begyndelsen holdt man udendørs
bal. Niels Rasmussens fodermester, Lille
Laust spillede harmonika, og man svang
sig på græsset.
Nogle år senere blev der bygget en sal
til huset, der blev anskaffet en grammofon, og en højtaler blev opsat inde i salen.
Lille Laust blev så udskiftet med Annas
mand, Villy Arentoft, der hver onsdag
og lørdag aften sad inde på kontoret og
vendte plader.
De aftner blev hurtigt et tilløbsstykke,
og der var ingen tvivl om, hvorhen cyklerne kørte efter fyraften, når der var dans
på hotellet. Mange forelskelser fik deres
første spæde start her, og nogle kom til at
holde hele livet.
Da der under krigen var udgangsforbud, måtte dansen så flyttes til om eftermiddagen.
Også egnens mere satte befolkning
holdt af at besøge hotellet, og søndag
eftermiddag kunne man undertiden på
stranden se adstadige ægtemænd med hat
og vest, samt ærbare koner i lange kjoler, gå en lille tur inden kaffen på hotellet, imellem mere eller mindre afklædte,
solbadende unge mennesker.
En hverdag på hotellet havde sin start
på denne måde: Anna stod op ved 6-tiden for at sende sin mand Villy, der var
tømrer, på arbejde. Kl. 7 stod pigerne op,
og så var Anna i sving, altid ren og sirlig,
35
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Tegning af »SK«, der viser Sønderby Strandhotel ved Kattegatkysten, øverst, dansesalen nederst
til venstre og hotellet set fra søen, nederst til højre. SK står for Søren Knudsen. Han er grundlæggeren af Glud Museum.

iført lyseblå kjole med hvidt forklæde.
Hun var meget mild og venlig lige fra
morgenstunden af. Med Rigmor var det
lidt anderledes. Hun stod først op kl. 9
og drak sin kaffe bag avisen. Hvis en af
pigerne talte til Rigmor på den tid af dagen, fik hun et hvast svar, der ikke kunne
misforstås. Postbudet fik altid sin formiddagskaffe, når han kom, og hvis det
var Jens Klein, der gik reservepost, gentog følgende seance sig med usvigelig
sikkerhed. Når Jens var blevet bænket og
sad veltilpas med sin kaffe, faldt følgende
bemærkning: »Nåe Hedvig, døe væl a’
givdes mæ Rigmor«.

Hedvig, Jenses kone var både stor og
stærk, og det var kun, når der var tordenvejr, at Jens var ved magten derhjemme.
På første sal var som før nævnt seks
værelser til sommerudlejning. Der var
anskaffet behørig gæsteprotokol, signeret af politimesteren i Horsens, og i 1934
ses der heri, at 36 personer har været indlogeret på hotellet. I 1935 er tallet steget
til 58, det er folk fra hele landet.
I 1941 er der noteret 70 logerende personer. Nu er langt de fleste fra Horsens.
Vi er midt i krigens tid med diverse rationeringer, mørklægninger etc., og det
er strengt forbudt at brænde Sankt Hans
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bål af, noget som ellers var blevet en tradition på stranden foran hotellet.
Der må findes på noget og Villy allierer sig med den lokale elektriker Martensen, sammen fremstiller de et Sankt Hans
bål bestående af lidt grene, en masse kulørte papir strimler og en halmblæser, det
kneb jo med at få heksen til at flyve, men
bål blev der.

Kaffehuset på Hjarnø Odde
Fisker Aage Nielsen og hans kone Maren
havde sidst i tyverne bygget et redskabshus ude på Hjarnø Odde, men da tangen
sidst i tyverne forsvandt, gik det stærkt
tilbage med ålefiskeriet, der år forinden
havde set så lovende ud.
De lavede derfor i 1938 ved hjælp af
en tilbygning redskabshuset om til et
traktørsted, hvor de i sommerhalvåret
serverede kaffe med boller og lagkage.
Gæsterne var hovedsagelig folk fra Horsens, der var på udflugt med rutebådene

»Agda« eller »Horsens«, der hver sommer sejlede udflugtsture til Boller, Snaptun og Hjarnø.
Huset var bygget på den lod, der tilhørte Marens fødehjem, Østergaard.
Vand måtte hentes samme sted, for der
var ingen brønd til huset.
Når vejret var godt med udsigt til
mange gæster, pumpedes mælkejungerne
fulde henne i Østergaard, og med den
gamle hest Lise spændt for vognen ankom Marens moder Kirstine med friske
vandforsyninger, iført sin sorte kjole med
hvidt forklæde for at hjælpe til med det
hele.
Fra Odden kunne Maren se, når gæsterne gik iland fra damperen, der lagde
til ved anløbsbroen.
Hun stod så og talte, hvor mange kopper kaffe, der skulle sættes vand over til.
For at komme ud på Odden skulle
gæsterne gå fra anløbsbroen rundt langs
stranden, en spadseretur på små to kilometer, eller de kunne lade Sofus Hansen

Sønderby Strandhotel set fra sydsiden i 1930’erne.
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Sofus Hansen iført støvler og hvid bøllehat færger kaffegæster over til Odden.

færge sig over til Odden i en fladbundet
pram for 10 øre pr. person.
Nogle troede, de kunne vade over det
lave vand, men strømmen var undertiden
stærk og væltede nemt den, der dristede
sig til at prøve ad den vej.
Når gæsterne endelig nåede frem, var
Maren og hende døtre Magda og Inger
parat med kaffen. Alle mændene blev tilbudt en cerut i tilgift til kaffen. Udover
kaffen, med tilbehør, kunne man også
købe tobak og chokolade.
På gode søndage kom damperne flere
gange og læssede folk af. Det blev undertiden til flere hundrede mennesker, og på

sådan en dag kunne omsætningen komme op på 5-600 kr.
Forretningen gik strygende, indtil krigen og dens rationeringer satte en stopper for det hele.
Også her på Odden fandt de unge
mennesker ud. Aages medhjælper ved fiskeriet hed Ejnar, og han havde en gammeldags grammofon, som ved aftenstide
sendte skrattende valsetoner ud i tilbygningen, hvori der så kunne danses – og
blev det.
Maren og Aage boede således hver
sommer i nogle år i redskabshuset ude
på Odden. Det var bekvemt, når der kom
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mange gæster, men ellers var det bestemt
ikke spor bekvemt, for det meste af pladsen var optaget af et komfur til kaffe og
madlavning, et bord og nogle stole, en
lille halv kælder, samt soveværelset, der
var et lille smalt rum med køjesenge.
Huset ved broen, som de havde bygget
et par år før, var i sommertiden udlejet til
det, man dengang kaldte badegæster. Alt
der kunne bedre lidt på økonomien blev
prøvet.
I en vejviser fra 1939 står der under
rubrikken sommerpension:
Hjarnø Sommerpension, Aage Nielsen
Tønballegaard Sommerpension, Fru
Glud
Også familien Glud på Tønballe, der
jo ellers er en stor og velrenommeret
gård bygget i herskabelig stil af sten fra
eget teglværk, må have mærket 30’ernes
stramme økonomi, siden de i 40’erne oprettede et sommerpensionat.
På Lokalarkivet i Glud har vi deres
gæsteprotokol, der ligesom den fra Sønderby er behørigt stemplet og godkendt,
her til brug i Enkefru Gluds Sommerpensionat.
Pensionsprisen var 10 kr. pr. person pr.
dag + 10%, børn under 12 år halv pris.
Værelserne havde forskellige navne
alt efter deres beliggenhed. Til eks. er Al
tanværelset i 1944 udlejet til Assistent K.

Madsen med frue og barn på to år. Familien skal have middag i 10 dage og æg hver
morgen, og Madsen får en enkelt gang en
øl til maden. Efter de er rejst rykker, Hr.
og Fru Christoffersen ind i altanværelset. De skal også have middag hver dag
og ekstra smør. Hr. Christoffersen får tre
gange en øl á 80 øre til maden.
Efter at krigen er slut, får Sønderby
Strandhotel spiritusbevilling, og langsomt ændres det publikum, der kommer
på hotellet. Sommerudlejningen standses, og efterhånden får stedet et noget
blakket ry. I 50’erne kaldes det for Rejeslottet, og rygtet siger, at hvis du både vil

Stående: Anna i sort med hvid krave og Rigmor
i hvidt, omgivet af venner og familie. Siddende
deres svigerinde Elly.
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Traktørstedet på Hjarnø Odde set fra vest, foroven, og derunder fra venstre: Maren Nielsen,
hendes mor Kirstine Østergaard og Marens døtre
Inger og Magda.

til bal og i slagsmål, er det lige stedet.
På Hjarnø Odde, som i 1943 blev købt

af Horsens Kommune som rekreativt
område til byens indbyggere, blev der i
1946 bygget en dæmning med bro over
strømmen. Andre forsøger igen med at
sælge kaffe fra traktørstedet på odden,
men det lykkedes ikke i samme omfang
som før.
Odden var dog stadig et yndet udflugtsmål i mange år, og da campinglivet
rigtigt greb om sig, lå der hver sommer
mellem 50 og 100 telte fyldt med glade
solbrændte mennesker.
I dag er der intet tilbage af Sønderby
Strandhotel. I et avisudklip fra 1997, da
grunden udstykkes til sommerhuse, står,
at hotellet er fjernet for mere end 30 år
siden.
På Hjarnø Odde er situationen den
samme. Traktørstedet blev fjernet omkring 1970. Kun soklen og cementgulvet
fra det oprindelige redskabshus kan anes
mellem vildt voksende hybenbuske, halvt
overgroet med græs og mos.

Sønderby Strandhotel.
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Stormen på Frederiksodde 1657
Svenskerne fik en chance foræret, da
Danmark i revancherus erklærede
svenskerne krig i sommeren 1657.
Nordens førende magt gjorde sig klar
til at knække lillebrorriget en gang
for alle. Længe så det ud til at lykkes.
Forspillet startede med, at Fredericia
blev jævnet med jorden.

Af Ole Dyrn
Efter Trediveårs-krigens afslutning 1648
var Sverige reelt den dominerende stormagt i Baltikum og Nordtyskland, så det
var ikke uden grund, at man fra dansk
side frygtede et svensk angreb. Man opbyggede derfor en stor hær, men da svenskerne ikke angreb Danmark men Polen,
var man af rent krigsfinansielle årsager
nødt til at gøre noget og dette sammenholdt med, at svenskerne var engagerede
i Polen og med tanke på det ydmygende
nederlag under Torstenssonkrigen, får
Frederik III til at erklære Sverige krig.
Rigsmarsk1 Anders Bille, havde i umiddelbar forlængelse af krigserklæringen
overskredet Elben og indtaget Bremen,
men det skulle hurtigt vise sig, at blive en
skæbnesvanger fejltagelse.
Carl X Gustavs felttog mod Polen var
nemlig ikke den succes, han havde håbet

på; specielt havde det vist sig nærmest
umuligt at forsyne hæren i Polen, og da
Danmark nu bød sig til, var det en enestående chance for, for det første at kunne underholde hæren og for det andet
chancen for endelig at kunne få knækket
Danmark og sikre sig svensk herredømme over Østersøområdet.
Krigserklæringen kom officielt 1. juni,
men Karl Gustav får den først den 20.
juni. Det interessante her er, at han faktisk allerede den 16. juni havde skrevet til
general Carl Gustav Wrangel:
»Næste uge bryder jeg op herfra og går
i Herrens navn at tale med bror lille«.
Det var fætteren, kong Frederik III,
han lidet respektfuldt titulerede lillebror.
Den svenske konge havde altså, inden
krigserklæringen kom, besluttet at angribe Danmark, og den danske krigserklæring gav ham nu den fordel, at hans planlagte angreb pludselig var et forsvar, og
dermed trådte Danmarks forsvarstraktat
med Nederlandene ikke i kraft til stor
fortrydelse for Frederik III, der havde
håbet på det modsatte.
Carl X Gustav var så sejrsikker, at han
allerede havde besluttet, at hans svigerfar, hertugen af Holsten (Frederik den 3.
ikke at forveksle med den danske konge),
kunne overtage den danske trone og han
selv ville nøjes med Skåne, Blekinge, Bohuslen og Norge.
Danmarks angrebsplan eller mangel
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på samme, kunne man næsten sige, for en
egentlig angrebs- eller slagplan, kendes
ikke fra dansk side. Det må dog antages,
at hensigten var at have to fronter:
1. En forsvarslinje fra Bremen via Holsten til Østersøen.
2. Offensiv mod de svenske styrker i
V-Sverige for at erobre Halland, Bohus
og området omkring Göteborg. Samtidig skulle norske soldater erobre Härjedalen.
Frederik III var sikker på, at når Karl
X Gustav modtog krigserklæringen, ville
han straks komme tilbage til Sverige ad
søvejen. Han sender derfor en stor flåde
til Bornholm for at kunne snuppe Carl
Gustav på hjemturen. Frederik var så sikker, at han afstod fra at lede den skånske
angrebsstyrke på 12.000 mand, som han
ellers havde planlagt selv at føre, og i stedet tage med flåden for personligt at tage
fætteren til fange.
En kæmpebrøler, skulle det vise sig,
for Carl X Gustav havde besluttet at anvende samme taktik som tidligere, sidst
under Torstenssonkrigen, nemlig at angribe Danmark fra syd.
Den 23. juni indleder svenskerne marchen mod Danmark med 6.000 mand.
En lille, men særdeles erfaren og krigsvant styrke, der som det tit nævnes havde
deltaget i mindst 30 felttog.
Da det går op for Frederik, at han har
begået en skæbnesvanger fejl, nedprioriterer han Skåne og koncentrerer sig om
områderne syd for grænsen og beslutter i
den forbindelse, at Anders Bille, skal forlade Bremen og trække mod nord for at

dæmme op for Karl Gustav. Som nævnt
havde Anders Bille kort forinden erobret
Bremen fra svenskerne, og han havde
ikke tænkt sig umiddelbart at følge Frederiks ordre om at opgive sin besiddelse, for som han udtrykte det: »Man kan
vente med at tage hatten af, til man ser
manden«.
En skæbnesvanger fejlvurdering, som
skulle komme til at koste dyrt. For da han
så manden, som i dette tilfælde var general Wrangel, nåede han ikke at tage hatten af. Wrangel angriber og indtager Bremen uden problemer, og kun med nød og
næppe lykkes det danskerne at frigøre sig
og trække mod nord for at søge ly i flankefæstningen Frederiksodde.
Efter to måneders kampe, som vi ikke
skal komme nærmere ind på her, står Anders Bille med en stærkt splittede styrke,
og den jydske halvø var totalt blottet for
et svensk angreb, ganske som det var tilfældet under Kejserkrigen i 1627 og Torstenssonkrigen i 1644.
Anders Bille selv indskiber sig (i oktober) i Glückstadt med 1000 mand og sejlede nord om Skagen til Frederiksodde,
hvor han overtog kommandoen. De soldater, han medbragte var syge, lasede og
pjaltede. Uforståeligt for de fleste, sendtes de fynske landsoldater i fæstningen
til Fyn og senere også alt rytteriet2. Man
stod altså med en stærkt reduceret styrke
i fæstningen. Anders Bille har fået meget
kritik for sine dispositioner, og den generelle opfattelse var, at hans ledelse var
dårlig. Det er nok mere nuanceret end
som så, men hans dispositioner med at
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overføre store styrker til Fyn forekommer besynderlig, selv om man tager i betragtning, at han var bange for et angreb
på øen.

Frederiksodde
Svenskerne havde regnet med, at det blev
en let sag at erobre fæstningen, men de
blev klogere. De havde forventet en slags
befæstet lejr, som under Torstenssonkrigen, men blev i stedet mødt af en virkelig fæstning bestående af: Syv hele og to
halve bastioner, der lå som et cirkeludsnit
med den bastionære frontlinie mod landsiden og en befæstningslinie mod vandet.
Voldgravene var endnu ikke vandfyldte,
og hovedvolden var ikke færdig, men det
værste var, skulle det senere vise sig, at
fæstningslinien langs kysten dårligt nok
var påbegyndt og udgjorde i virkeligheden en akilleshæl. Til gengæld var fæstningen forsynet med 23 svære kanoner,
og selv om den altså ikke var færdigudbygget, lod den sig ikke umiddelbart løbe
over ende.
9. august kommer kongen til byen,
beser fæstningsværkerne og beordrer
fæstningen forsvaret. Alt sættes ind på
at gøre fæstningen kampklar. Alle fynske
købstæder blev sat til at brygge og bage.
I Bogense og Middelfart indsamledes der
korn. Alle skuder og færger fra Middelfart og Assens blev sat ind på transporten
af materiel og fødevarer.
23. august besætter svenskerne Kolding og Vejle.
24. august ankommer den svenske hær

til Frederiksodde og besætter byens galgebakke ved Egeskovvej/Havepladsvej.
Her forskanser de sig og opstiller et kanonbatteri.
25. august, hvor Frederik III og hans
dronning Sofie Amalie opholder sig i
fæstningen, ankommer den svenske konge med resten af hæren og vil angribe
med det samme. Det fraråder Wrangel, der først vil gøre danskerne møre
med artilleri. Svenskerne begynder derfor at beskyde fæstningen fra galgebakken. Fæstningens kraftige kanoner er
dog svenskernes langt overlegne, og de
standser beskydningen. Dette får Henrik
Sehested til at foretage et udfald fra fæstningen med 300 ryttere, og en hidsig rytterfægtning udspandt sig foran voldene.
Svenskerne var dog for stærke og Henrik
Sehested måtte redde sig tilbage til fæstningen med tab. Danskerne tog på ny fat
på at beskyde svenskerne, der herefter
trak sig tilbage til Bredstrup, hvor de opslog en stor lejr.

Den svenske Lejr
Bredstruplejren var en ganske betragtelig
befæstet lejr. Den dækkede et meget stort
område og havde form som en lidt skæv
trekant, hvor der var etableret bastioner
og voldlinjer.
Svenskerne udplyndrede befolkning
og kirker i en stor radius omkring lejren. Gauerslund og Pjedsted præstegårde blev brændt ned. Kongsted kirke
blev lagt i ruiner. Stolestaderne i Vejlby
kirke i Egeskov blev brug til brændsel og
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blytaget smeltet om til kugler. Gårde og
huse blev plyndret og i mange tilfælde afbrændt.
Fæstningens ryttere var dog ikke meget bedre end svenskerne, når de strejfede om udenfor voldene og til sidst måtte Frederik III gribe ind for at standse
plyndringerne.
4. september overlader den svenske
konge kommandoen til general Carl Gustav Wrangel og rejser til Wismar for at
deltage i de diplomatiske forhandlinger,
hvor danskerne forsøger at skaffe sig forbundsfæller mod Sverige. Han finder det
vigtigere at være der, da danskerne driver
et intenst diplomatisk spil for at få støtte
fra andre lande. Undsætningsstyrker fra
Østrig og Brandenburg kunne når som
helst bringe den svenske hær i en meget
farlig situation. Det er her værd at bemærke, at Karl Gustav ud over at være
en meget habil kriger også besad fremragende diplomatiske evner.
Generalmajor Bötticher rykker med
en afdeling af den svenske hær op gennem Nørrejylland og nedkæmpede al
dansk modstand undervejs.

Svenskerne angriber
Svenskerne var efter to måneders belejring ved at være godt trætte af at ligge i
den noget ubekvemme teltlejr ved Bred-

strup og Wrangel beslutter derfor at angribe. Angrebet fastsættes til den 24. oktober inden solopgang.
Forud herfor havde oberstløjtnant Erik
Dahlberg og generaladjudant Stöwing
foretaget en grundig rekognoscering
og skrev i en rapport til Wrangel, at det
var muligt at komme over voldgravene
og at der ved det sydvestlige hjørne ved
stranden var let adgang, hvis man kunne komme forbi de tre pælerækker, der
var nødtørftigt placeret i det ikke særligt
dybe vand foran bastionen. Man havde
altså tydeligvis ikke fået rettet op på det
problem, Frederik III for et par måneder
siden havde påpeget som en svaghed og
beordret udbedret. Erik Dahlbergs rapport og skitse over fæstningen var meget
detaljeret og retvisende, hvilket naturligvis var meget uheldigt for de danske styrker.
Forberedelserne sker i stor hemmelighed, og danskerne aner ikke uråd. Svenskerne får bundet en halmvisk om armen,
så de kan genkende hinanden i kamptumlen. Tegnet til angreb er, når et nærmere
bestemt bondehus på Erritsø Mark går
op i flammer.

Styrkeforholdet
Svenskerne: Svenske kilder anfører ca.
2.890 ryttere og 1.665 infanterister or-

Rigsmarsk Anders Bille (1600-1657). Øverstbefalende for den danske hær under kampen mod den
svenske hær ved Frederiksodde/Fredericia i 1657. Kopi efter maleri fra ca. 1750 på Gavnø. Billedet er
udlånt af Fredericia Lokalhistoriske Arkiv.
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ganiseret i 88 rytterkompagnier og seks
fodfolksregimenter. Dvs. i alt ca. 4.500
mand.
Danske kilder taler om 7.000 - 8.000
mand. Der er således betydelig uoverensstemmelse mellem danske og svenske kilder. Det er sandsynligt, at det rigtige tal
ligger midt imellem, da der tit er en tendens til at angriberne underdriver, og de
angrebne overdriver angrebsstyrken.3
Danskerne: Oprindelig 6.000, men efter
bl.a. rytteriets oversendelse til Fyn, mange deserterede og døde var der kun ca.
3.000 mand tilbage.
Vi var dermed svenskerne betydeligt
underlegne, såvel kvantitativt som kvalitativt. Der er god overensstemmelse mellem danske og svenske kilder om dette
punkt.
Angrebet blev sat ind tre steder:
1. eller højre angrebskolonne blev ledet af Wrangel. Angrebet skulle rettes
mod Oldenborgs Bastion og trænge forbi
palisadeværkerne ved stranden og direkte
ind bag i fæstningen. Styrken bestod primært af fodfolk og ryttere.
2. eller midterkolonnen blev ført af
general Jacob de la Gardie og skulle an-

Lillebælt-området med angivelse af bl.a. byen
Frederiksodde og den svenske hærs lejr (Castra
Suecorum) i Bredstrup. Bemærk: Nord vender
nedad! Kobberstik efter samtidig tegning oprindeligt udført af Erik Dahlberg. Illustrationen er
udlånt af Fredericia Lokalhistoriske Arkiv.
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gribe i centrum, dvs. mod Prinsens Port
og de to bastioner, der beskyttede den
(Prinsessens og Prins Georges Bastion).
Styrken bestod af 4 fodregimenter og 24
artillerister, der skulle danne fortrop med
håndgranater.
3. eller venstre kolonne blev ledet af
generalmajor Fabien Bendes og skulle trænge gennem Kongeporten. Hans
styrke var sammensat af 200 musketerer,
1 petardør (sprængstofekspert), 15 artillerister med 50 håndgranater og 4-5 afsiddede rytterregimenter. Yderligere 3
rytterregimenter skulle stå klar til at følge efter, når petardøren havde sprængt
porten.
Danskerne blev reelt taget på sengen.
Svenskerne forsøgte at rejse stormstiger,
og danskerne skød på må og få mod svenskerne, der samlede sig neden for voldene. Der opstod voldsomme kampe, men
vi måtte vige, og da Wrangels besatte
halvbastionen nærmest kysten, var det en
smal sag at forcere palisadeværkerne og
trænge ind i fæstningen fra sydvest. Danskerne trak sig tilbage mod Kongeporten,
som stadig blokerede for svensk indtrængen, men svenskerne havde held til at få
en petarde (krudtfyldt metalbeholder) til
sprængning af porte og mure) placeret, så
blokeringen blev sprængt bort. Der var
nu ikke noget at stille op for danskerne,
og slaget var tabt.
Vedrørende de 500 tapre Jydske Dragoner, der ved den lejlighed blev nedkæmpet til sidste mand og fik opsat et
minde på Trinitatis Kirkegård den 24.
oktober 1836, er det meget vanskeligt at

få bekræftet, at der virkelig var tale om en
så stor styrke. »Danmark i krig« nævner
intet, svenske kilder heller ikke. Hugo
Matthiessen nævner dog dragonerne,
men ikke antal og konkret sted, hvor de
blev nedkæmpet.

Tabstal
Her er der også betydelige forskelle mellem danske og svenske kilder. Danske kilder taler om 244 døde svenskere, hvorimod svenskerne selv nævner tallene 75
døde og 195 sårede.
De danske tabstal svinger mellem
1.100 og 2.300, men er behæftet med så
store divergenser både i svenske og danske kilder, at de ikke kan tillægges den
store troværdighed; men at der var tale
om store tab, er der ikke tvivl om.

Eftervirkningerne
Da fæstningen blev angrebet fra søsiden,
blev danskerne grebet af panik og flygtede for alle vinde og opgav. Frederiksodde
var totalt nedkæmpet. Moralen var helt i
bund, og mange overgav sig simpelthen
til svenskerne. Anders Bille kæmpede
indædt, men forgæves. Hårdt såret forsøgtes han overført til Fyn, hvilket mislykkedes, og han faldt i svenskernes hænder. Wrangel tog sig imidlertid godt af
ham, og da han døde af sine sår den 10.
november, blev han under store æresbevisninger overført til Fyn af svenskerne.
Bille blev noget uretfærdigt gjort til
syndebuk, siger Hugo Matthiessen, da
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han faktisk gjorde, hvad han kunne. Hugo
Matthiessen udtrykker det således:
»Mod ham rettede Bagvaskelsen sin
giftige tunge og forfulgte ham hadsk og
bitter selv ud over Døden, i grel modsætning til det Højsind, hvormed Wrangel
behandlede sin tungt prøvede Modstander og gjorde alt for at mildne hans sidste timer. Alle kilder, som ved at berette
om Stormen på Frederiksodde, priser
enstemmigt hans Dødsforagt, Pligtfølelse og Heltemod, hans fædrelandssind var
hævet over enhver tvivl, men han stod på
en Uriaspost, og med blodig Uret væltede man ansvaret for Ulykken, hvorom
hele Regeringen var fælles, over på ham
alene.« 4
Byen blev nærmest jævnet med jorden.
Efter sejren blev der givet to timers fri
plyndring, og det gik ikke stille af. Det
kan næppe udtrykkes bedre end Hugo
Matthiessen med henvisning til Fredericia Tingbog af 4/5 1665 gør det: »…vilde af Kamp og Vin anrettede de sejrrige
Krigere et frygteligt Myrderi, selv Kvinder bleve uden Skaansel dræbte, som f.
eks. Claus Thomsens Kone, der ihjelskødes på Stuegulvet, medens Huset stod i
Flammer.«
Følgende vers giver et ganske godt
indtryk af, hvad der foregik:
De slog ihjel baade Herre og Svend,
Jomfruer og Møer mon de og skjænd`,
saa mange, ingen kund` tælle;
en ynkelig Jammer de dér bedrev,
de Danske fangen og slagen blev,
der kunde sig ikke fejle 5

Katastrofen vakte en storm af forargelse over hele landet, og adelen beskyldtes
for forræderi: Som professor I. A. Fridericia udtrykker det i bogen »Adelsvældens sidste Dage«: »Ud af Ulykken voksede Skam, Harme, Mistro og Had. Ingen enkelt Begivenhed har i højere Grad
end Frederiksoddes Indtagelse undergravet, hvad der var tilbage af Respekt for
Adelen.«
Han er en meget omstridt person og
blev efter nederlaget i både Bremen og
senere i Frederiksodde beskyldt for at
være en dårlig leder. Ja han blev direkte
beskyldt for forræderi, hvorimod svenskerne giver udtryk for, at danskerne
svigtede deres fører. Derfor måtte de
tage sig af ham, hvilket de angiveligt også
gjorde. Det fremgår bl.a., at feltmarskal
Carl Frederik Wrangel knyttede en slags
venskab med ham i dagene, fra han blev
såret, til han døde. Bille følte sig angiveligt så svigtet af danskerne, at han overlod
sit feltarkiv, herunder også et par pistoler,
til Wrangel, da han vidste, hvor det bar
henad. Effekterne befinder sig i dag i det
svenske rigsarkiv. Hvorvidt det nu blev
overdraget af Bille selv, eller der var tale
om en slags krigsbytte, og Bille måske
havde mere status af krigsfange end ven
med Wrangel, må stå hen i det uvisse. Vi
ved det reelt ikke, men en kendsgerning
er, at hans effekter er i svenskernes besiddelse.
Der stod strid om Anders Bille. Han
lagde sig ud med både Christian IV og
Frederik III. Sidstnævnte under dennes
virke som hertug i Holsten, hvor Bille
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faktisk forfattede den håndfæstning, Frederik måtte underskrive, inden han kunne overtage kongemagten.
Men alt andet lige er det uomtvisteligt,
at han havde meget stor magt og stod for
udarbejdelse af ny hærordning og en forsvarsplan for det danske rige efter vores
noget uheldige deltagelse i 30-årskrigen.
Denne meget ambitiøse plan blev kun
delvis udført, men Bersodde (Frederiksodde i dag Fredericia) blev realiseret,
men aldrig gjort færdig og kampklar,
hvilket man næppe kan bebrejde ham.
Han var også en driftig forretningsmand, der grundlagde våbenfabrikken
Brobyværk og var ejer af Damsbo, Løgismose på Fyn, Aunsbjerg og Vindum Hovedgård i Jylland samt andre større eller
mindre jordbesiddelser. Han havde bl.a.
en gård i Fredericia, bl.a. for at støtte den
fremvoksende by. »Af ikke ringe betydning var det også, at adel og rigsråd støttede den fremvoksende by ved at bygge
sig anselige privathuse... thi både rigsmarsk Anders Bille (...) og andre adelsmænd byggede gårde...« 6
Anders Bille er gravsat i en krypt under koret i Hårby kirke på Fyn, hvortil
der er adgang i kirkens åbningstider.

Den svenske hærs lejr i landsbyen Bredstrup vest
for Fredericia, august-oktober 1657. Bemærk:
Nord vender nedad!
Kobberstik efter samtidig tegning oprindeligt udført af Erik Dahlberg. Billedet er udlånt af Fredericia Lokalhistoriske Arkiv.
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Set med svenske øjne
Uddrag fra Leonora Christines og Corfitz Ulfeldts livlæge Otto Sperlings beretning om 1657 (primært 24. oktober i
Fredericia). 7
Følgende uddrag af livlæge Sperlingsdagbogsoptegnelser er medtaget dels for
at se begivenhederne i Frederiksodde
med en relativ neutral persons øjne, der
oven i købet var svenske. Hans uimponerede beskrivelse af begivenhederne, herunder ikke mindst de danskes moral, eller mangel på samme samt Anders Billes
angivelige mangel på overblik og handlekraft, er ganske sigende.
Forhistorien er, at Sperling gennem
længere tid som Ulfeldternes livlæge
havde fulgt dem gennem tykt og tyndt
sammen med den svenske hær, men nu
havde fået nok og ikke ville deltage mere.
Han blev imidlertid beordret af Corfitz
Ulfeldt og måtte nødtvungent og med efter hans egne udsagn - store personlige
afsavn, begive sig til Frederiksodde.
Bemærk, at når Sperling taler om kongen, er det den svenske Carl X Gustav,
der er tale om.
»…Vi drog videre fort til Itzeho, som
kongen også lod beskyde med gloende
kugler, og efterdi stadens indbyggere
havde revet brædderne af broen over
Stør, lod kongen hente brædder fra klosteret, som ligger på denne side af Stør,
og gjorde en flåde deraf, så at hans soldater kunne komme ind i staden over
Stør, thi de gjorde kun ringe modstand

derinde. Stadens indbyggere overgav sig
omsider efter to dages forløb, og de danske soldater havde retireret sig til Glückstadt. De danske havde allerede før svenskernes ankomst impatroneret sig stiftet
Bremen og Bremer-Förde. Men førend
kongen rejste fra Ottensen, havde han
givet feltmarskal Wrangel commandoen
over en del af armeen.
Feltmarskallen ville ikke spilde tiden
(…) men hastede igjen til kongen for med
sine folk at forstærke armeen, som stadigen marcherede fremad, efter at Itzeho
havde overgivet sig, forbi Kiel, igjennem
Eckernförde og forbi Gottorp, hvor fyrsten besøgte kongen og regalerede ham
med et måltid i et telt på marken. Efter
måltidet brød kongen igjen op og drog
igjennem Flensborg og Kolding ¼ mil
fra Frederiksodde (Bredstrup). Der forskandsede kongen sig og slog lejr, men
han blev der ikke længe, men rejste igjen
til Wismar og overgav commandoen til
grev Wrangel.
Imidlertid havde vi vort quarter i et lidet bondehus, hvor grev Ulfeldt opholdt
sig tillige med sin frøken og sin søn, grev
Christian, som nyligen var kommen fra
England til Hamborg og nu var arriveret
i lejren, samt mig og to piger, tre tjenere
etc. Jeg var, som Gud ved, ilde accomoderet, måtte altid ligge i mine klæder på
halm, da jeg dog så andre, som pigerne
og Aranda, blive forsynede med sengeklæder. Dette gjorde mig snart kjed af sådant liv og sådan opvartning. Ellers så vi
på denne ganske rejse ingen fjende, men
vi drog frem som til en brudefærd, ledsa-
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gede af en god konvoj. I october måned
besluttede grev Wrangel at angribe Frederiksodde, thi der kom dagligen mange
overløbere til os i lejren af jydske bønder, som berettede om den slette tilstand
i byen mellem soldaterne. Hr. feltmarskallen sammenkaldte de høje officerer
og holdt krigsråd og åbenbarede dem sit
forehavende.

Let at overvinde de danske
Alle officerer var af den mening, at fæstningen var let at vinde, og om den også
allerede havde høje volde, så var de dog
kun byggede af sand og havde kun tørre
og ikke dybe grave, så at man strax fra
landet kunne springe ned i dem og med
tørre fødder løbe op ad voldene. Altså
blev der bestemt en vis tid, da man om
natten i al stilhed skulle angribe stedet,
og blev der givet enhver officer ordre
om, på hvad sted han skulle tage Posto
med sine folk. Løsenet til at falde an var,
når de så et hus, som lå ved siden, stå i
fuld flamme. Dermed begyndte enhver
på sin Posto angrebet, og faldt der adskillige officerer på de steder, hvor tyskerne
holdt vagt på voldene, mens deres soldater trængte på efter dem og kom op på
voldene, og på andre steder, hvor der ingen vagt var, klatrede soldaterne op uden
forhindring. Wrangel selv besteg imidlertid også volden på et sted med kun en
halv pique i hånden, og uden at have nogen hos sig uden den unge grev Christian
Ulfeldt. Og som han nu var kommen op
på volden, traf han nogle bondesolda-

ter med musquetter og lunter; men han
sagde kun disse to ord til dem: »Legts
Gewehr!«, så lod de arme forskrækkede
tåber deres geværer falde til jorden.
Den danske rigsmarsk Anders Bille,
som lige to dage i forvejen var ankommen dertil, præsenterede sig også på volden om natten, men det var noget sent,
thi svenskerne spillede allerede herrer,
og soldaterne havde begjæret quartér.
Anders Bille var også allerede kommen
for langt ind mellem svenskerne og ville
snakke sig fra det, men de svenske soldater vidste ikke, hvad han var for en person, og slog stærkt løs på ham med musquetterne og sårede hans hoved på mange steder, af hvilke sår han også senere
er død, efter at jeg var rejst bort. Således
erobrede svenskerne denne nat, før det
endnu blev dag, (Frederiksodde), men da
det begyndte at dages, gav feltmarskallen
forlov at plyndre staden i to timer.
Da jeg erfor, at alt var klart, tog jeg en
hest og red straks ind for at bese staden.
Staden var smukt anlagt med ordentlige
gader, men endnu langtfra bygget færdig,
thi hist og her lå der endnu mange øde og
sumpede pladser; men de huse, som var
opførte, var alle sirlige at se til, thi det var
en stad, som nylig var begyndt at bygges.
Snart efter kom grev Ulfeldt med sin frøken derind, og blev der af feltmarskallen
assigneret dem et skjønt hus. Men jeg tog
afsked der og rejste hjem til min familie
om end med grev Ulfeldts store uvilje, og
kom igjennem Sønderborg og Gottorp,
hvor fyrsten lod mig kalde, for at jeg
skulle fortælle ham det hele forløb med
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Frederiksodde og rejste gjennem Eckernförde og Kiel til Bordesholm til min
broder og blev et par dage hos ham og
kom således til Hamborg til mine kjære
børn, som ikke længtes mindre end efter
fader, end jeg efter dem.«
Leonora tog til Fyn og tog ophold på
slægtsgården Ellensborg, opkaldt efter
hendes mor Ellen Marsvin. Oprindeligt

navn: Ulfeldtsholm, nu Holckenhavn.
(lidt syd for Nyborg).
Herefter fryser bælterne til. Den svenske
hær går over isen, og det hele ender med
en ydmygende fred i Hedehusene, den
såkaldte Roskildefred, i 1658. Men det er
en helt anden historie.

Noter

1) Marsk eller rigsmarsk var titlen for Danmarks riges øverste hærfører fra 1200-tallet til enevældens indførelse i
1660. Svarer i dag til forsvarschefen.
2) Danmark i krig af Hans Chr. Bjerg og Ole Frantzen.
3) Danmark i krig og Svensk militærhistorisk Bibliotek.
4) Hugo Matthiessen: Fredericia 1650-1760: p. 27.
5) Danske Magasin 4, VI 73.
6) Hugo Matthiessen: Frederiksodde 1650-1760: p. 13.
7) Bodil Wamberg: Leonora Christine, Dronning af Blåtårn 3. udgave, p. 131.
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Valgdramaet i Vejle Amt i 1985
»Dommeren har fløjtet af, resultatet
står på tavlen. Der er træning igen på
tirsdag«.
Sådan reagerede daværende vice
amtsborgmester Vagn Ry Nielsen,
da det efter et drama uden lige efter
valget i 1985 stod klart, at han med
få stemmers forskel gik glip af amts
borgmesterposten. Redaktionen har
bedt ham levere en erindringsskit
se om sin tid - 1978-1993 - i Vejle
Amtsråd.

Af Vagn Ry Nielsen
borgmester i Horsens fra 1994-2006
I marts 1978 var der valg til det amtsråd,
der skulle starte 1. april 1978. Det var i
øvrigt sidste gang, der var valg i marts.
De kommende valg fandt sted i november med start for et nyt amtsråd i januar
det følgende år.
Socialdemokraterne fik 13 mandater,
hvoraf otte var nyvalgte – blandt dem Per
Bødker Andersen, Kolding, Erik Rasmussen, Vejle og Bodil Ibsen, Horsens,
og jeg selv.
Jeg fik en plads i sygehusudvalget sammen med Per Bødker Andersen. Socialdemokraternes nestor Ib Berthelsen fra
Vejle blev den gode vejleder for os unge

løver, som vi blev kaldt. Vi lærte meget
af Ib, og vi havde et godt samarbejde i
udvalget, der havde Poul Sørensen, Kolding, konservativ, som formand, et venligt og omgængeligt menneske, men også
en politiker, der kendte sit værd, fordi de
konservative var afgørende for Tiedemanns amtsborgmesterpost.
13 er mange ud af 31, men hverken
alene eller sammen med SF én mere end
halvdelen. Lederen af den socialdemokratiske amtsrådsgruppe var Svend Christensen, valgt i Kolding, allerede i 1970.
Svend, den tidligere fyrbøder var et hædersmenneske, flittig, ordholdende og
venlig, med en klart positiv konsensussøgende holdning til amtsrådsarbejdet,
hvad der i øvrigt også gjaldt Tiedemann.
Der var således altid en god og positiv
stemning i amtsrådet, hvor meninger
kunne brydes, men hvor sagen stod over
personen, amtets ambition over partiskel. Svend Christensen udførte i øvrigt
et stort stykke arbejde i forbindelse med
byggeriet af den ny amtsgård, der stod
færdig i foråret 1978. Den fik hurtig navnet Røde Orm på grund af bygningens
form og de røde mursten. Det var en
smuk bygning med, synes jeg, inspiration
fra eller lighed med Koldinghus.
Svend Christensen, der var 1. viceamtsborgmester og udvalgsformand for
undervisning og kultur, meddelte på det
første socialdemokratiske gruppemøde,
55

279037_Aarbog.indd 55

12/10/07 8:19:33

at det var det første i hans sidste periode,
og han anbefalede, at hans afløser som
amtsborgmesterkandidat blev valgt i god
tid før næste valg i slutningen af 1981.
Som jeg husker det, blev det af Svend
Christensen foreslået, at foråret 1980
blev tidspunktet for dette valg.
Vi havde en god socialdemokratisk
amtsrådsgruppe, og det er næsten urimeligt ikke at nævne dem alle, men sammenfattende kan siges, at alle arbejdede
flittigt og engageret og bidrog på vore
møder i gruppen med gode indlæg, der
ikke alle i udgangspunktet udtrykte den
enighed, som diskussionerne så førte
frem til.

Vagn Ry Nielsen, valgt til Vejle Amtsråd 197893 for Socialdemokratiet, viceamtsborgmester og
senere borgmester i Horsens.

Reservaternes overhøvding
Nævnes skal også »reservaternes overhøvding« Peder Eg fra Give kredsen.
Han var indsigtsfuld, klog og en oratorisk begavelse. Vi har tit ikke blot lyttet
men også smilet, sågar leet over Peder
Egs gode indlæg. Jeg tror, at han blev
meget skuffet over i netop 1978 at skulle
aflevere formandsposten i sygehusudvalget.
Otto Herskind, der senere blev en
god, en rigtig god amtsborgmester, var
Venstres »ordkløver« i amtsrådet. Som
borgmester i Horsens oplevede jeg Otto
Herskind som konsensussøgenede, social
bevidst, højskolevenstremand, som i øvrigt havde en klar opfattelse af, at Vejle
Amt bestod af fire egnscentre og ikke kun
den trekant, som indtil da havde fyldt
meget på dagsordenen. At Otto derud-

over havde ironisk selvdistance og en dejlig humoristisk sans, skal kun nævnes for
at komplettere billedet af ham.
På SF siden oplevede vi Eva Bang, Solveig Outzen og Verner Kristiansen gennem årene. Verner Kristiansen tilsluttede
sig på et tidspunkt til socialdemokraterne
og øvede en god og solid indsats.
Eva Bang var en »strid banan« og et
varmt og følsomt menneske. Det stride
var hendes næsten konstante modsætningsforhold til Tiedemann. Det var i øvrigt gensidigt. Men som årene gik fik Eva
Bang den respekt, som hendes dybt humanistiske holdning fortjente. Eva Bang
var de svages værner og de riges revser og
forebyggelsesfan, men som sagt, somme
tider lidt vanskelig at tackle.
De konservative med bl.a. Poul Sø-
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rensen, Bechmann og Aamand var gode
samarbejdspartnere, der meget vel forstod deres rolle, både hvad angik amtsborgmesterposten på den ene side og
enighed i den praktiske politik på den anden side. Jeg havde udover Poul Sørensen også fornøjelsen af i udvalg at arbejde
sammen med Bent Bechmann, en meget
praktisk orienteret politiker.
Forholdet til amtsborgmester Tiedemann var præget af gensidig respekt.
Venner blev vi aldrig, uvenner ej heller.
Der var tale om et gedigent samarbejde,
præget af fælles høje ambitioner og med
en gensidig forståelse af flertals- og mindretalssituationen. Samarbejdsmæssigt
kan og kunne det vel ikke finde sin lige.
Der er indtil nu nævnt en række personer,
og det er understreget, at dette ikke levner retfærdighed til de mange, der udadtil måske fremstod mere anonymt. I det
efterfølgende dukker flere navne op, når
jeg skal beskrive resultaterne, for dem var
der rigtig mange af.

Valgene 1985 og 1989
Som tidligere omtalt skulle socialdemokraterne vælge en ny amtsborgmesterkandidat til at efterfølge Sven Christensen. Der var to kandidater: Rigmor Berg,
Fredericiakredsen og undertegnede.
Det blev altså et »kampvalg«, som
foregik utrolig flot. Den socialdemokratiske gruppe havde et møde på Snaptun
Færgegård, hvor man i Rigmors og min
tilstedeværelse drøftede, hvem gruppen
syntes skulle være Svens efterfølger.

Gruppen pegede med stor majoritet på
mig, en afgørelse der blev bekræftet på
et efterfølgende amtsrepræsentantskabsmøde i partiet.
Til denne situation er kun at sige, at
Rigmor Berg og jeg havde og vedblev at
have et godt samarbejde. Det fortjener
Rigmor tak for.
På det to dage senere afholdte gruppemøde traf jeg kort før mødet, ja minutter forud, Sven: »Til lykke Vagn, du
leder gruppemødet, og du er ordfører til
amtsrådsmødet, for nu er du valgt«. Jeg
havde oprigtigt troet på en blidere overgang, men det var selvfølgelig en rigtig
konklusion på mødet i repræsentantskabet. Skæbnen ville, at der på det efterfølgende amtsrådsmøde ikke var en eneste
sag, hvor jeg på grund af dagsordenen
tog ordet.
Poul Sørensen, der også var lidt af en
sangskriver, skrev i en sang til den efterfølgende julefrokost:
Socialdemokraterne valgte en ny
Hans navn er Vagn Ry
Og på det første møde han sagde ej et kny
Den dag var Sven Christensen synlig glad
og stolt. Han havde fået hendes majestæt
Dronningens fortjenstmedalje. Om nogen havde fortjent den, var det Sven.
Valget i november 1985 blev lidt af
en gyser og en speciel oplevelse af flere
grunde. På valgnatten førte undertegnede klart, dvs. med nogle få stemmers flertal sammen med SF, over Tiedemann.
Næste morgen startede forestillin57
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gen. Vort forspring reduceredes med
100 stemmer, fordi der var lagt Venstrestemmer i en socialdemokratisk stemmebunke.

Drama om kasserede stemmer
Derefter fik vi kasseret et meget stort antal stemmer, brevstemmer, med »S«, fordi S stod for Slesvigsk Parti, der i øvrigt
ikke var opstillet. Men ugyldige var de.
Det var brevstemmer. Mange fra plejehjem, tror jeg.
Så sluttede optællingerne, for det,
som det hele kom til at dreje sig om, var
spørgsmålet om nogle stemmesedlers
gyldighed. Mange har fejlagtig den opfattelse, at det drejede sig om omtællinger,
men det var et antal stemmers gyldighed,
altså om krydset var sat i overensstemmelse med valgloven. Her startede dramaet!
Det endte som bekendt med, at det
borgerlige valgforbund vandt med et par
stemmer. Det blev meddelt mig den 31.
december om morgenen af amtskommunaldirektøren med følgende indgangsreplik: »Vagn, du er stadig viceamtsborgmester.«
Pressen ville have en reaktion fra min
side, og jeg husker, at jeg sagde: »Dommeren har fløjtet af, resultatet står på tavlen. Der er træning igen på tirsdag.«
Der har, og med rette, været talt og
skrevet meget om dette valg. Det eneste
rigtige ville nok have været at sende alle
166.000 stemmesedler til Indenrigsministeriet, bl.a. fordi det kom til politisk af-

stemning i valgudvalget, hvorvidt nogle
afgørende stemmer var gyldige. Sådan
noget kan man faktisk ikke stemme om.
Men det er alt sammen historie. Det er
ikke en historie!
Ved valget i november 1989 var der
også tæt løb. Sidste på valgaftenen manglede vi kun resultatet fra Kolding, og da
førte vi. Kun i Kolding var der oprør mod
socialdemokraterne, der mistede 50% af
stemmer og mandater! Det var egentlig
godt gået, at vi på den baggrund »kun«
mistede 25%, men det var nok til, at vi
ikke vandt. Og denne gang var der ikke
tale om tvivlsomme krydsers gyldighed.
Valget i 1993 resulterede i, at Otto
Herskind Jørgensen blev amtsborgmester. Tiedemann havde meldt sin afgang,
og undertegnede havde sagt ja til at stille
op til byrådsvalget i Horsens, hvor jeg fik
glæden ved at være borgmester fra 1994
til 2006. På det tidspunkt havde jeg været
folkevalgt i mere end 28 år og besluttede
at holde. Alt godt kommer til en ende.

Nogle af opgaverne
De første år var præget meget af særforsorgens udlægning fra staten til amterne.
Frygten eller usikkerheden hos de berørte borgere og deres pårørende var udtalt,
og sådan er det med store forandringer,
men om nogen opgave er lykkedes, så er
det særforsorgens udlægning.
Vi overtog miserable bygninger, gammeldags udstyr og en ikke særlig udviklingsorienteret funktion.
Skoler blev ombygget og nybygget, in-
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Vejle Amts Folkeblads forside den 22. november 1985.

stitutioner moderniseret, og med overtagelsen af Brejning-institutionen fik Vejle
Amt en helt særlig opgave. Mange klien-

ter, som de hed, fik nye, moderne boliger
med gode faciliteter, decentralt placeret
i hele amtet. Afdelingerne på Brejning
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blev rømmet, og de var i sandhed heller
ikke mere værd. Der var stor enighed i
amtet om den førte politik, der især blev
udvalgsformand Rigmor Bergs hjertebarn, godt assisteret af amtsrådet. Sammenfattende om denne store opgaves
løsning, hvad enten det gjaldt boforhold,
undervisning af børn eller undervisning
af voksne samt det omgivende samfunds
gradvist til 100% voksende accept af
disse medborgeres tilstedeværelse i de
respektive lokalsamfund kan siges: Det
lykkedes!
Vi byggede også til VUC’erne. De
fik ligesom særforsorgsskolerne gode og
tidssvarende rammer.
Samarbejdet med de pårørende blev
udviklet sommetider i stormvejr! Som
politiker lærte man meget af og om handicappedes forældres svære situation og
belastning
Sygehusområdet havde gode lokaliseringer fra starten: Fire store i de store
byer plus velfungerende enheder i Give
og Brædstrup. Det var en struktur, der
blev fastholdt i kraft af og på trods af
mange diskussioner herom. Hornsyld
Sygehus måtte dog lade livet, men fortsatte som institution.

i Vesterhavet; og hvad er det, man taler
om i dag? Sic!
Åer blev ført tilbage til deres naturlige
sving i stedet for at ligne motorveje. Vi
begyndte at se en naturlig fiskebestand i
vore farvande i kraft af kampen mod bl.a.
gylleudledning og meget, meget andet.
Ikke alt lige populært, men sagt på en anden måde: Det var lige så effektivt, som
det visse steder var upopulært. Men Erik
Rasmussen gik ikke på akkord.
På kulturområdet skete der også meget. Tværkommunalt samarbejde mellem
kommuner og amtskommune, udvidelse
af skolekoncertomfanget, indstiftelse af
kulturpris. Der var støtte til museer og til
restaurering af f.eks. Koldinghus.
Der kunne skrives meget mere om alle
områderne, men plads, og for mig tid,
levner ikke mulighed herfor.
Men tilbage står, at Vejle Amt var en
meget fin repræsentant for det amtskommunale selvstyre i Danmark.

Erik Rasmussens fadervor
På miljøområdet havde vi bl.a. diskussioner om vindmøller. Erik Rasmussen,
der kunne mere end sit fadervor, sagde
til stor forargelse for mange, at det eneste sted, man med virkelig effekt fik noget ud af vindmøller, var 200 meter ude
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Offentlig virksomhed og kultur?
Fra nytår 2007 afløste Region Syd
danmark de fire gamle amter. - Vejle,
Ribe, Sønderjylland og Fyn. Som en
del af forberedelsen til at køre de fire
amter sammen i en ny organisation
blev der lavet en beskrivelse af nogle
af kendetegnene ved de hedengangne
amter.

Af Lisbeth Poulsen1
Har offentlig virksomhed en kultur? Og
i givet fald er det én kultur, der er kendetegnende for al offentlig virksomhed,
eller er det mere en slags korpsånd, der
gror frem i en proces med de involverede.
Disse spørgsmål satte man sig for at
analysere, da ansatte fra fire amtsgårde i
det sydlige Danmark skulle til at arbejde
sammen i en fælles fremtid i Region Syddanmark. Det blev siden kaldt Kulturanalysen af de fire amter, og konsulentfirmaet Human House stod for arbejdet
med denne analyse.
Den bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 650 medarbejdere på de
fire amtsgårde og på dybde- og fokusgruppeinterviews med omkring 100 af
disse medarbejdere. De fire amter, som
var involveret, var Fyns Amt, Sønderjyllands Amt, Ribe Amt og Vejle Amt.

Kulturanalysen skulle bruges som
hjælp til at fremme en ny fælles forståelse
af normer og værdier i Region Syddanmark. Jeg synes, kulturanalysen er ganske
interessant, fordi det er en ret enestående
fusion.
Jeg har f. eks undret mig over, hvordan
det kan være, at amterne har udviklet sig
så forskelligt når:
1) Starttidspunktet for virksomhederne
er den samme
2) Opgaverne, der skal løses, er de samme
3) Man må gå ud fra, at embedsmændene, som i store træk kørte den daglige
drift kom fra samme skoler og samme
tidsånd.
Så er det dog en pudsighed, at amterne
udviklede sig så forskelligt, hvad kulturen
i den offentlige virksomhed angår. Jeg
har ikke nogle plausible svar - men kan
blot konstatere, at sådan ser det ud.
Her er Kulturanalysens beskrivelse af
de fire amter:

Ribe Amt

»Kulturen på Ribe Amtsgård er først og
fremmes karakteriseret ved et stærkt kollegialt og socialt sammenhold. Viljen til
flid og hårdt arbejde er en bærende værdi
og en central del af selvforståelsen i Ribe
Amt. Det er resultaterne, der tæller og
anerkendes. Man har dyrket evnen til at
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udnytte relativt begrænsede ressourcer
optimalt, hvilke har styrket den resultatorienterede og pragmatiske orientering
i kulturen.«
Kælenavn: Knoklekulturen.
Værdi: At løfte i flok.
Helt: Helten er den kollegiale slider.
Forandring: Forandring er en uomgængelighed – »Vi må se at komme videre!«
Styrke: Handlekraft.
Svaghed: Der bliver produceret, men nuancer går måske tabt i processen.
Målsætning: At levere varen.

Sønderjyllands Amt

»Sønderjyllands Amtsgård bærer præg af
at være en relativt lille og overskuelig arbejdsplads. Der synes at være et udbredt
kollegialt sammenhold og en omsorg for
hinanden, der blandt andet betyder, at
man har en stor grad af fleksibilitet og
rummelighed i forhold til forskellige kollegers kompetence, arbejdsopgaver eller særlige behov. Sønderjyllands amt er
præget af en klassisk, formel respekt for
hierarkiet.«
Kælenavn: Forsigtighedskulturen.
Værdi: At arbejde korrekt.
Helt: Helten er en samvittighedsfuld og loyal
kollega.
Forandring: Forandring er et spørgsmål om
tilpasning – »Vi må indordne os! «
Styrke: Grundighed.
Svaghed: Høj detaljeringsgrad.
Målsætning: Sikker i drift.

Vejle Amt

»Kulturen på Vejle Amtsgård er først og

fremmest karakteriseret ved en meget
selvbevidst holdning til at være et succesrigt amt, der har skabt markante resultater.
Denne succes bliver udlagt som et
resultat af en bevidst orientering mod
samarbejdspartnere udenfor amtsorganisationen. Billedet af Vejle Amt som det
»samarbejdende amt« står meget stærkt
og bliver i høj grad brugt som en væsentlig forklaring på, hvad det er, der gør Vejle Amt til noget særligt.«
Kælenavn: Gladiatorkulturen
Værdi: Vi er først, størst og hurtigst.
Helt: Helten er vinderen, der står med pokalen.
Forandring: Forandring er en besættelse –
»Lad os prøve noget nyt!«
Styrke: Pionerånd.
Svaghed: Ingen sammenhæng mellem tingene.
Målsætning: At konkurrere.

Fyns Amt

»Kulturen på Fyns Amtsgård er i høj grad
præget af, at amtet er stort. Der er mange
ressourcer og et godt udgangspunkt for
at dyrke en høj faglig og akademisk profil. Der er stor prestige forbundet med
faglig og forskningsorienterede udviklingsprojekter. Fyns Amt er præget af en
stærk klassisk bureaukratisk selvforståelse. Ordentlighed og korrekte procedurer
har en relativ stor betydning.«
Kælenavn: Ekspertkulturen
Værdi: Udvikling og fremtiden.
Helt: Helten for en ansat i Fyns Amt er den
rationelle og begavede leder.
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Logoet for Region Syddanmark, der bl.a. kan ses
som et kort over området, er skabt af komminikationsbureauet Aakjærs A/S i Vejle.

Forandring: Forandring er et irritationsmoment.
Styrke: At udvikle nye projekter.
Svaghed: Langsom og sårbar.
Målsætning: At lære hinanden at kende og
blive klogere.
Resultaterne af analysen blev fremlagt på
en konference for ledelsen af Regionshuset og for det Midlertidigt Tværgående
Hovedsamarbejdsudvalg i Region Syddanmark i Vejle den 20. marts 2006.
Efterfølgende gav Regionsdirektør
Niels Højberg sit bud på, hvordan kulturanalysen kan bruges til at skabe en vellykket fusion. Han sagde bl.a.:
»De kulturforskelle, som analysen peger på, kommer ikke bag på mig. Men
det er vigtigt at huske, at der er tale om
en relativ vægtning.
Vi har brug for, at det vi gør, er fagligt

velfunderet. Det er kendetegnende for
den fynske kultur.
Vi har brug for, at der er en stor grad
af omstillingsparathed og vilje til forandring. Det er Vejles bidrag.
Vi har behov for, at der bliver handlet,
og at man er omhyggelig samt sparsommelig. Det bidrag kommer Ribe med.
Dertil kommer, at forandringsprocessen skal fungere ordentligt. Vi skal hele
tiden tænke igennem, hvem der skal inddrages i processen. Det element kommer
fra Sønderjylland.«
Fra januar 2007 skal disse fire kulturer arbejde sammen mod dét fælles mål
– at få skabt en dynamisk og bæredygtig
samarbejdskultur, der kan gøre Region
Syddanmark til den bedste region at bo
og leve i.
Der ligger en masse tanker og overvejelser bag Region Syddanmarks ny logo,
fortæller Niels Henrik Duevang. Han er
kreativ chef i kommunikationsbureauet
Aakjærs A/S i Vejle og har været med til
at udarbejde regionens ny logo:
»Logoet er et symbol, der i bedste fald
kan udtrykke en hel kultur. Det er et værdiladet udtryk, og vi ville skabe et logo,
der på én gang signalerer sammenhæng,
styrke, dynamik og imødekommenhed.
Logoet skulle repræsentere noget af alt
dét, som regionen gerne vil forbindes
med«, siger Niels Henrik Duevang.
Note:
1) Lisbeth Poulsen har siddet i Vejle Amtsråd i to perioder og er nu valgt ind i Region Syddanmark. Hun bor i
Vamdrup, hvor hun arbejder som lærer.
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Fra arkæologernes arbejdsmark
Der er sket meget inden for arkæolo
gien i Vejle Amt i 2006. Arkæologerne
på Haderslev, Horsens og Vejle Mu
seum har hele året igennem haft travlt
med at følge med gravemaskinerne,
meget travlt endda. Den fortsat store
mængde bygge- og anlægsarbejder i
det nu hedengangne amt har betydet,
at vi har fået masser af ny viden om,
hvordan denne del af landet så ud i
oldtiden og middelalderen.

Af Peter C. M. Deichmann
arkæolog ved Vejle Museum
Også inde på museerne har der været
travlt. Især er der den betydelige mængde administrativt arbejde før, under og
efter en arkæologisk undersøgelse samt
rapportskrivning og efterbehandling af
datamateriale fra udgravningerne. Herudover var der op til kommunesammenlægningen specielt meget administrativt
arbejde, der skulle afsluttes inden nytår.
Denne artikel er kun udpluk af museumsarbejdet i det gamle Vejle Amt i 2006.

Stenalder
Fra bondestenalderen blev der ved Bør
kop fundet en gravhøj med et desværre
delvist ødelagt dyssekammer, hvor kun

de nederste lag stadig lå uforstyrret. Tilbage var kun resterne af de stenfliser, der
engang havde udgjort en tørmur mellem
de større, nu desværre bortkomne, sten
i kammeret. Alligevel bød gravkammeret
på fund af meget fint ornamenteret grubekeramik, ravperler, slebne flintøkser
og mejsler samt omhyggeligt tildannede
flintdolke, tre tværpile og seks fladehuggede pilespidser. Dyssekammeret har
været benyttet til begravelser i mindst
tre omgange i perioden 3300-2300 f. Kr.
Genbrug af storstensgrave over lang tid
er ganske almindeligt i bondestenalderen. Dels var det jo selvfølgelig nemmere
at genbruge et eksisterende anlæg end at
bygge et nyt, og dels kan det have haft
religiøse og måske også mere prosaiske
grunde. Havde man gravlagt sine døde i
en bestemt storstensgrav, kunne man måske bedre hævde ejendomsretten over det
omkringliggende område.
Et par meter fra stenaldergravhøjen
fandt arkæologerne tre jordfæstegrave
fra germansk jernalder/ældre vikingetid
(700-800 e. Kr.) med et tilsyneladende
lidt mere ydmygt gravudstyr. De eneste
bevarede gravgaver var to små jernknive, en umiddelbart uigenkendelig jerngenstand og et bæltespænde, ligeledes af
jern. Nogle enkelte knoglerester, muligvis rester af et kranium, var det eneste,
der var tilbage af de gravlagte.
Endnu en stenaldergravhøj er ble-
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Horsens-Vejle-Fredericia området med de angivelse af de arkæologiske undersøgelser, som er omtalt i
artiklen. (Kort: Vejle Museum).

vet udgravet forud for råstofudvinding,
denne gang ved Sødover. Højen blev anlagt i den yngste del af bondestenalderen
(ca. 2000-1800 f.Kr.) og havde endnu sin
randstenskæde bevaret. Men derudover
var også denne gravhøj i en sørgelig forfatning, da arkæologerne fik mulighed
for at undersøge den. Dels var den stærkt
nedpløjet, og dels viste det sig, at gravrøvere har gravet sig ned igennem høj-

fylden og plyndret den, hvilket desværre
ikke er nogen sjældenhed for oldtidens
gravhøje, der i kraft af deres synlighed i
landskabet har været meget udsatte.
Ligesom med dyssekamrene er det
ganske almindeligt, at gravhøje genbruges til begravelser senere hen, og dette er
da også tilfældet her, hvor man i den efterfølgende bronzealder et par århundreder senere har genbrugt stedet og højen
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til begravelser. En enkelt bronzealderurne var blevet nedgravet i højfylden, og
lidt uden for højen fandtes ligeledes en
udateret jordfæstegrav, der dog ligesom
gravhøjen efterfølgende er blevet plyndret. Spredte keramikskår var eneste rest
af de gravgaver, den afdøde har fået med
sig til efterlivet.
Udover at være interessante i sig selv
gør gravhøje det nogle gange muligt at
se andre spor fra oldtiden, der ellers ofte
ville have været forsvundet. Beskyttet
nede under højfylden på denne gravhøj
fandtes et cirka 19,5 meter langt toskibet
langhus fra en lidt ældre del af stenalderen, der går under betegnelsen Klokkebægerkulturen (ca. 2400 f. Kr.) efter den
lerkarform, der er med til at kendetegne
perioden. Huse fra denne periode af oldtiden er ellers relativt sjældne, og her er
det tydeligvis gravhøjens fyld, der har
gjort, at ploven ikke er nået ned til huset.
Og det er i det hele taget aldrig helt til
at vide, hvad der kan dukke op. En overraskelse af de mere usædvanlige kom i en
grube fra yngre bronzealder (ca. 900-700
f. Kr.) ved Gauerslund sydøst for Brejning, nemlig en 13 cm lang savtakket
spydspids af flint fra dolktid. Den omhyggeligt fremstillede stenalder-spydspids har således været omkring 1000 år
gammel, da den af en eller anden grund
havnede i en lertagningsgrube sammen
med det andet bopladsaffald. Måske har
der også i bronzealderen været folk, der
var interesserede i oldsager.

Stenalderspydspidsen fundet i en bronzealdergrube ved Østergårdsvej sydøst for Brejning.
Til venstre en grov flintskraber. Foto: Peter C.
M. Deichmann, Vejle Museum.

Bronzealder
Tæt på motorvejsafkørslen ved Hedensted midt mellem Horsens og Vejle blev
der i efteråret udgravet en mindre bebyggelse fra yngre bronzealder ved en lokalitet ved navn Kildeparken. I alt blev der
fundet tre langhuse og to mindre udhuse,
eller såkaldte staklader. Det største langhus var særligt velbevaret med både tagbærende stolper samt gavl- og vægstolper
og endda et fint bevaret indgangsparti
omtrent i husets midte. Fra gavl til gavl
målte huset 21,5 meter og var omkring 7
meter bredt. Et cirkelrundt lag af trækul
midt i husets beboelsesende viste, hvor
man tilberedte mad og kunne arbejde i
lyset af ildstedet. Udover husene frem-
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En jordovn, eller såkaldt kogestensgrube, set i tværsnit. Foto: Peter C. M. Deichmann, Vejle
Museum.

kom en del kogestensgruber, der typisk
kendetegnes ved et mørkt, næsten sort,
trækulsholdigt fyldskifte med stærkt ildpåvirkede sten. Der er mange teorier om,
hvad disse gruber har været benyttet til,
heriblandt religiøse/kultiske formål, men
på denne lokalitet har de sandsynligvis
haft en praktisk, dagligdags baggrund eksempelvis i tilberedningen af madvarer,
hvor varmen fra stenene har været nemmere at kontrollere end et bål.
I den modsatte ende af Vejle Museums
ansvarsområde i nærheden af Gauerslund ved Højbo er der nu registreret en

hidtil ukendt gravhøj fra bronzealderen.
Omtrent midt i højen fremkom en cirka 2 meter lang og 1 meter bred stensat
centralgrav. Omkring yderkanten af højen fremkom sporene efter 24 nedgravede stolper, der dannede en perfekt cirkel
omkring højen.
Ved udgravningen viste det sig, at centralgraven som så ofte før havde været
plyndret, og det eneste, der var bevaret
udover selve gravanlægget, var to små
bronzefragmenter.
I forbindelse med højen fremkom i alt
10 urnegrave, de fleste anlagt syd og øst
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Usædvanligt
velbevaret
urnegrav
under udgravning i
nærheden af
Gauerslund.
Foto: Peter C.
M. Deichmann, Vejle
Museum.

for højen. Den ældste urne var nedgravet i højfylden i bronzealderens periode
IV (ca. 600 f. Kr.), den yngste lå uden for
højen og var fra ældre romersk jernalder
(ca. 100 e. Kr.). Vest/sydvest for højen
fandtes en mindre bebyggelse med huse
fra såvel bronzealder som førromersk
jernalder, dvs. tiden mellem 600-300 efter Kristi fødsel.
Som et kuriosum dukkede der et temmelig uventet løsfund op på lokaliteten,
en lille fint forarbejdet flintpilespids fra
jægerstenalderens Maglemosekultur, en
såkaldt mikrolit. Der blev ikke fundet
noget anlæg eller andre fund fra denne
del af oldtiden, så måske er den blot endt
i jorden efter at være blevet tabt eller affyret under jagten for henved 10.000 år
siden.
En anden overpløjet yngre stenalder/
ældre bronzealderhøj (ca. 2000-1500 f.

Kr.) blev i foråret fundet ved Monbjergvej i Østbirk. Både centralgraven og en
senere, sekundær jordfæstegrav var stadig bevaret under de cirka 40 centimeter
højfyld, der var tilbage. Det var oprindelig tanken kun at udgrave den del af gravhøjen, der blev berørt af anlægsarbejde,
men da centralgraven viste sig delvist at
ligge i den tilstødende matrikel blev denne del undersøgt som en egenfinansieret
udgravning. Begge grave var overdækket
med en stenpakning, og begge viste sig
at have en flad sten placeret i hovedenden sandsynligvis som hovedstøtte for de
gravlagte, der ud fra gravenes ringe størrelse sandsynligvis har været børn. Udover de omhyggeligt konstruerede stenpakninger blev der ikke fundet nogen
genstande i de to grave, hvilket heller
ikke er usædvanligt ved børnegrave.
En anden overpløjet gravhøj registre-
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ret i nærheden viste sig ved prøvegravningen at være helt forsvundet.

Jernalder
Vel nok de mest omfattende udgravninger, Vejle Museum foretog sig i 2006,
var i forbindelse med udstykning til erhvervsområde øst for Uldum. I et udgravet område på i alt 58.500 kvm fremkom der omfattende bebyggelsesspor fra
den ældre del af bronzealderen og frem
til yngre germansk jernalder (1400 f.
Kr.- 800 e. Kr.). Bebyggelsen på stedet
fra yngre romertid/ældre germanertid
(200-550 e. Kr.) er specielt interessant,
idet man fra denne periode både har
spor af gårdsanlæg og deres omgivende
hegn bevaret. Disse bestod af et hovedhus (langhus) og typisk en eller to mindre
økonomibygninger eller staklader. Hver
gårdenhed har således målt omkring 30
gange 30 meter. Grundet nedslidning,
blandt andet ved pløjning, er det langtfra
almindeligt at finde komplette, bevarede
hegnsforløb, men netop disse er uvurderlige i bedømmelsen af hvilke gårdsanlæg,
der har været samtidige samt ikke mindst
størrelsen på de enkelte gårdenheder.
I forbindelse med planlagt anlægsarbejde ved Kirstinebjerg øst for Taulov
blev der trods problemer med vejrliget
og frem for alt utrolige mængder vand
både fra oven og fra neden udgravet en
jernalderbebyggelse fra henholdsvis førromersk jernalder (500-0 f. Kr.) og ældre
romersk jernalder (ca. 200 e. Kr.). Ud-

over i alt ni langhuse, flere hegnsforløb,
ovn-anlæg og en enkelt brønd fandtes
også spor efter tekstilproduktion i kraft
af otte såkaldte brydegrave til tørring af
hør. Dateringen af disse brydegrave og
deres eventuelle forhold til bebyggelsen
er dog ikke fastlagt, idet der ikke fandtes
arkæologisk daterbare genstande i dem.
På markerne omkring bebyggelsen fandtes en del flintskrabere der vidner om
aktivitet på stedet tilbage fra bronzealderen.
Et velbevaret kulturlag fra århundrederne lige omkring Kristi fødsel er ikke
ligefrem hverdagskost for arkæologerne,
men det var netop, hvad der dukkede op
forud for etableringen af golfbaner ved
Skikballegård sydøst for Brejning. Det
35-40 centimeter tykke lag af bopladsaffald, keramik, dyreknogler- og tænder
kunne konstateres over et område, der
målte cirka 75 x 25 meter. Det blev dog
kun udgravet i det omfang, anlægsarbejdet forstyrrede det. Blandt knoglerne
fandtes rester af tamokse, svin, ged, får
og hest. Ikke uventet fik man her sit kød
primært fra husdyrhold og ikke fra jagt.
I vandsoldet dukkede der også nogle fint
bevarede hjørnetænder fra hunde op. I
de omkringliggende områder påvistes
samtidige bebyggelsesspor med rester
af huse, hegn og de for perioden meget
typiske keramik-rige gruber. Den resterende del af kulturlaget og bebyggelsen
ligger nu forseglet under de veltrimmede
golfplæner og venter på fremtidens arkæologer.
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Takket være indsatsen af en opmærksom
Give-borger blev en usædvanligt velbevaret urnegrav fra ældre romersk jernalder
(0-150 e. Kr.) reddet fra ødelæggelse, da
der pludselig dukkede potteskår op i forbindelse med pæleboringen til en ny dyrefold ved Hedebo. Urnen var stort set
uskadt bortset fra de mindre skader, den
havde fået i forbindelse med pæleboringen. En arkæolog blev tilkaldt, og urnen
blev forsigtigt frilagt og optaget til senere
udgravning indendørs, hvor der er bedre
muligheder for at tage vare på de brændte
ligrester og eventuelle gravgaver, end det
kan lade sig gøre i felten. Efterfølgende
viste den sig da også blandt andet at indeholde en cirka 25 cm lang sammenbøjet
jernkniv. Urnen kan muligvis knyttes til
en overpløjet gravhøj, der er registreret
umiddelbart nord herfor.
Ved Stenagervej i Østbirk er der udgravet, hvad der tolkes som et samlet gårdsanlæg fra omkring 300 f. Kr. bestående
af fire mindre langhuse på cirka 10-15
meters længde og et enkelt udhus. Sidstnævnte er muligvis en smedje, idet der
blev konstateret en grube indeholdende
myremalm til jernudvinding i forbindelse
med huset. På bopladsen fandtes også en
sandsynlig jernudvindingsovn med fund
af slagge, der er et affaldsprodukt fra udvinding af jern fra myremalm. Disse ovne
har været nødvendige for at opnå de cirka 1200 grader, der kræves for at udskille
jernet. Hvis der er tale om en jernudvindingsovn, er det en af de ældste, der
hidtil er fundet i Østjylland. I forbindelse

med bebyggelsen fremkom desuden et
større antal væsentligt mere almindelige
jordovne eller såkaldte kogestensgruber,
brønde og affaldsgruber. Flere steder
var der stadig bevarede kulturlag, noget
der i langt de fleste tilfælde ellers er gået
til ved nyere tids intensive pløjning. På
udgravningstidspunktet var der da heller ikke mere end 5-20 centimeter tilbage. En cirka 18 meter lang og 1 meter
bred stenlægning tolkes som et brolagt
vadested gennem et vådområde, der har
grænset op til bebyggelsen. Det gamle
vådområde blev ligeledes undersøgt, og
der kunne blandt andet konstateres udsmidslag af bopladsaffald samt velbevaret
træ der muligvis har haft tilknytning til
bebyggelsen. Herudover blev der optaget
jordprøver til senere pollenanalyse. Det
kan give et detaljeret indblik i, hvordan
omgivelserne har set ud i jernalderen.
I den nordlige udkant af Tvingstrup by
ved Fredensvej er der blevet udgravet en
landsby fra omkring Kristi fødsel. Der er
tale om en såkaldt rækkebebyggelse sandsynligvis med i alt 10 samtidige gårde,
selv om der er tegn på, at dele af bebyggelsen har været i to faser. De steder hvor
bevarede hegn gør det muligt at udskille
dem, tyder det på at hver gårdenhed typisk har bestået af et langhus som hovedhus og 2-3 udhuse. De mindre udhuse
har været i form af simple staklader, der
typisk består af to sæt tagbærende stolper
eller såkaldte »Diemen«, hvor stolperne står i en ring. Bebyggelsen er efter al
sandsynlighed den østlige del af et større
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bebygget område der fortsætter mod vest
på den anden side af Fredensvej.
En noget yngre bebyggelse dukkede op
ved Præstehøj nær Gedved i Tolstrup
Sogn i forbindelse med en byggemodning. Her blev der fundet sporene af en
velbevaret bebyggelse i mindst to faser
fra 200-400 e. Kr., bevaret med hegnsforløb, brønde og jernudvindingsanlæg.
Men man havde også været på stedet i
de foregående århundreder. Blandt andet
fremkom en urnegrav fra sen førromersk
jernalder, det vil sige årene umiddelbart
før Kristi fødsel. Den døde var gravlagt
med blandt andet et langt, tveægget jernsværd af La Téne-typen, et meget tidstypisk våben opkaldt efter et berømt fundsted ved Neuchâtel i Schweiz. Yderligere et sværd, to spydspidser og to knive i
samme grav udgør i alt et betragteligt våbenudstyr, der vidner om en vis rigdom.
Samtlige våben var placeret umiddelbart
omkring den kun delvist bevarede urne,
der stadig indeholdt de brændte rester af
den gravlagte.
I forbindelse med det fremtidige boligområde Galgehøj nord for Brædstrup er
der blandt andet udgravet en bebyggelse
primært fra førromersk jernalder. Fra en
grube på bopladsen er der fundet et forråd af forkullet nøgenbyg med enkelte
korn af avnklædt byg. Netop dét, at det
er forkullet, er grunden til, at det er bevaret til i dag og giver et indblik i datidens agerbrug og en af jernaldermenneskets vigtigste ernæringskilder. Vest for

den markante bakketop, hvor den i dag
bortpløjede gravhøj Gammel Galgehøj
engang var, blev der omkring 300 år senere nedsat en urnegrav og yderligere et
helt lerkar i, hvad der tidligere har været
en fugtig lavning nær bebyggelsen.
Ved Østerhåbsallé mellem Hatting
og Torsted er der blevet undersøgt bebyggelser fra henholdsvis den mellemste
del af førromersk jernalder (300-150 f.
Kr.) og yngre romersk/ældre germansk
jernalder (160-530 e. Kr.). Undersøgelserne skete på baggrund af en ændring af
området fra land- til byzone. Mens der
for den yngre bebyggelses vedkommende
tilsyneladende er tale om et enkelt gårds
anlæg i flere faser, har den førromerske
bebyggelse været væsentligt mere omfat-

Rangle af keramik fra Østerhåbsallé. Th. anes
de to raslekugler. Foto: Horsens Museum.
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tende og derudover sandsynligvis i mindst
tre byggefaser på samme sted. I alt er der
indtil videre undersøgt 45 huse og en stor
mængde andre anlægstyper i forbindelse
med den ældre bebyggelse, frem for alt
hundredvis af gruber, der har givet et
omfattende keramikmateriale. Ligeledes
i forbindelse med bebyggelsen blev der
fundet en fin lille blå glasperle og noget
så usædvanligt som en rangle af ler stadig indeholdende de to små raslekugler.
Derudover er der påvist tre brandgrave
i området.

Vikingetid og Jelling
Takket været økonomisk hjælp fra Dr.
Margrethe II´s arkæologiske Fond og Jelling Sparekasse blev der i oktober måned
2006 foretaget en mindre prøvegravning

umiddelbart nord for runestenene og de
to store høje ved Jelling Kirke. Hver gang
der er anledning til at se, hvad der ligger under overfladen i Jellings bymidte,
foregår det altid under stor opmærksomhed, dels på grund af områdets betydning
i vikingetiden og fordi, det endnu ikke er
lykkedes at knytte nogen bebyggelse direkte til de imponerende monumenter.
En række metaldetektorfund dateret til
yngre jernalder og vikingetid gør, at netop området nord og øst for kirken er specielt interessant i den forbindelse. Mod
nord er ligeledes primært den retning,
hvor undergrunden er mindst forstyrret
af husfundamenter, veje, kloakering og
andet moderne anlægsarbejde, der ellers
helt eller delvist vil have fjernet sporene
efter en eventuel kongsgård. En forudgående undersøgelse af området med mag-

Det tveæggede jernsværd fundet ved Præstehøj nær Gedved. Foto: Lars Pagh, Horsens Museum.
72

279037_Aarbog.indd 72

12/10/07 8:23:05

netometer, der registrerer magnetiske
felter, havde blandt andet afsløret adskillige meget store sten under jordoverfladen. Da man begyndte at fjerne muldlaget dukkede syv store granitblokke op,
de seks af dem liggende på en svagt buet
række omtrent spejlet om aksen mellem
de to høje mod syd. Samtlige sten var tilsyneladende undergravet i moderne tid
for at sænke dem fra markoverfladen, så
området kunne dyrkes, men er uden tvivl
placeret der i forhistorisk tid. Der kan således være tale om en forlængelse af den
i forvejen cirka 170 meter lange skibsformede stensætning, der tidligere er påvist
under Sydhøjen. Der kan dog også være
tale om en separat stensætning, der ikke
nødvendigvis har nogen direkte tilknytning til Jellingmonumenterne. En mere
omfattende arkæologisk undersøgelse af
området vil forhåbentlig kunne besvare
dette og andre spørgsmål om vikingetidens Jelling.
På en sydvendt skråning ved Kometvej i Oens er der udgravet to fint bevarede langhuse fra vikingetiden (ca. 900
e. Kr.). Det største af de to huse, på 39
meter i længden og 8 meter i bredden,
var konstrueret som et treskibet langhus
med udvendige, skråtstillede stolper, der
har støttet ydervæggene. Det andet og
væsentligt mindre langhus var ligeledes
treskibet og med let buede væggrøfter.
De to huse kan have udgjort en større,
samlet gårdenhed, men uden bevarede
hegnsforløb er det vanskeligt at fastslå.
Ca. 200 meter øst herfor har arkæolo-

ger fra Horsens Museum ligeledes udgravet en mandsgrav fra vikingetiden, hvori
der er fundet en økse og jernsporer.

Middelalder
En ny længe på gården Sejetvej 14B
gjorde at man i 2006 fik mulighed for at
undersøge en del af den middelalderlige
kirkegård i den sydlige del af Sejet by.
I de omkring 12 % af kirkegården der
kunne undersøges, dukkede der i alt 598
jordfæstegrave op og et stenfundament
til et styltetårn, en senmiddelalderlig
type kirketårn. Dateringsmæssigt fordeler fundene sig fra omkring 1350-1574,
hvorefter kirken blev revet ned.
Kristne grave er som oftest fundfattige udover skeletrester og de tilbageblevne dele af den gravlagtes beklædning
(se foto næste side). I en af gravene fandtes dog en såkaldt Ibsskal, skallen af en
hjertemusling der har fungeret som pilgrimsmærke for færden til helligdommen
i Santiago de Compostela i det nordvestlige Spanien. Derudover fandtes der i fire
tilfælde mønter, der typisk lå ved den afdødes ene hånd.
Men dét, der fortæller mest om livet i
fortiden, er ofte menneskene selv. Leveforhold, arbejde og ernæring kan alt sammen sætte sine tydelige spor på det menneskelige skelet. Det rige skeletmateriale
fra Sejet gør, at man nu kan få detaljeret viden om levevilkårene i og omkring
byen i de sidste århundreder af middelalderen.
I vinteren og det tidlige forår under73
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En middelaldergrav under omhyggelig udgravning ved Sejet. Foto: Annemette Kjærgård, Hor
sens Museum.

søgtes spor efter den middelalderlige
udgave af nuværende Vinten by. En forudgående prøvegravning på stedet havde
vist, at der primært var tale om en middelalderbebyggelse, og ved selve udgravningen fremkom da også en række
langhuse fra middelalderen (1066-1536
e. Kr.) og i tilgift et fint bevaret hus fra
den yngste del af bondestenalderen eller
muligvis den ældste del af bronzealderen
(2400-1700 f. Kr.).
Et af de middelalderlige huse havde
en bevaret, nedgravet ovn anlagt midt i
huset og blandt andet også bevarede egetræsstolper fra det hovedsagelig træbyggede hus. Fund af munkesten (middelalderlige teglsten) i en af de mindre til-

bygninger til huset tyder på, at der også
er brugt sten i konstruktionen. Et andet
nærliggende hus har sandsynligvis udgjort en smedje, da der blev fundet en del
slagge- og smedjerester i fylden i stolpehullerne. Dette hus ligger dog umiddelbart for tæt på de andre middelalderhuse
til at kunne være samtidig med disse på
grund af brandfaren.
Det enkeltliggende stenalderhus tegnede sig i undergrunden som en plamage
af mørkt brunt humøst sandfyld og blev
delvist gennemskåret af stolperne fra et
af de middelalderlige huse. Blandt fundene fra dette hus var en stor kværnsten
og et par flintskrabere.
Udgravning forud for byggemodning
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omkring Langgade i Lund i efteråret og
vinteren frembragte bebyggelsesspor fra
vikingetiden og frem til renæssancen (ca.
1000-1600 e.Kr.). Specielt de karakteristiske vikingetids langhuse i, hvad der
senere blev den nordlige del af det middelalderlige Lund, var en kærkommen
overraskelse. Det ene af de tre huse er af
samme type som dem, der er fundet i forbindelse med de store ringborge Harald
Blåtand opførte i slutningen af 900-tallet.
Herefter fandtes der mere eller mindre
kontinuerlige bebyggelsesspor af beboelseshuse, udhuse og staklader op gennem
middelalderen.
Fra omkring 1200 kan man tale om
en egentlig landsby, det tidligste Lund.
Blandt fundene var en fin senmiddelalderlig smedje. Over 1 ton smedeslagge
fundet i og omkring denne lille værkstedsbygning vidner om travle tider for
landsbyens smed. En delvist bevaret
stensat kælder, formodentlig en forrådskælder, var blandt de yngste fund og kan
sandsynligvis dateres til omkring 1500.
Efterspørgslen på gode byggesten har
dog gjort, at denne var delvist nedrevet i
forbindelse med efterfølgende bebyggelser på stedet.
Ved Skovdalen syd for Nørre Snede har
Horsens Museum i 2006 undersøgt et
cirka 40 meter langt stykke af Hærvejen.
Det gamle vejsystem, der en stor del af
vejen følger den jyske højderyg, var gennem lang tid en vigtig færdselsåre for
blandt andet transport af kvæg og hære
gennem Jylland. Ved undersøgelsen kun-

ne det iagttages, hvordan vejforløbet har
flyttet sig over området gennem tiden og
blandt andet også hjulsporene og dermed
hjulbredden af de vogne, der har kørt på
den. Herudover blev der også udtaget
humussyreprøver til kulstof 14-datering,
så de enkelte lag og vejforløb kan tidsfæstes mere præcist.
Vejdirektoratets etablering af 1. etape
af motorvejsstrækningen Riis-Brande
bragte flere interessante lokaliteter frem,
heriblandt et gårdsanlæg fra slutningen
af middelalderen/begyndelsen af renæssancen umiddelbart vest for Enggård.
Gårdsanlægget var placeret på et lille
næs omgivet af engarealer og bestod af et
langhus som hovedhus og en tilhørende
økonomibygning og har ligget på næsten
samme sted i tre faser umiddelbart efter
hinanden. Langhusene varierede mellem
15-22 meter i længden og 5-8 meter i
bredden.
Landbebyggelserne fra denne tid er
ikke specielt velbelyst, idet de oftest ligger
under de nuværende landsbyer og derfor
kun sjældent kan undersøges. Derudover
er den valgte byggeskik med jordgravede
stolper bemærkelsesværdig, idet kongemagten i en tid med udbredt træmangel
havde nedlagt forbud mod dette »spild«
af værdifuldt træ, der ellers kunne bruges
til skibsbyggeri.
Hvorfor man har valgt at se stort på
det kongelige forbud, melder historien ikke noget om, men måske har man
ment, at afstanden til kongemagten var
tilstrækkelig stor.
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Nær Erritsø mellem motorvej E20 og
Kolding Landevej er udgravet et stort
befæstet anlæg fra den tidlige middelalder. Den rektangulære voldgrav, der
omgav anlægget, kunne i alt følges over
en længde på cirka 200 meter. Med en
bredde på op til 3 meter og en dybde på
næsten 2 meter og dertil en træpalisade
på indersiden af voldgraven har det været et betydeligt fæstningsanlæg. Inden
for voldgraven fandtes to typiske middelalder huse, hver cirka 14 meter lange
og 6,5 meter brede. Derudover fandtes
blandt andet også en række brønde med
velbevaret vidjeflet i skakten.
Omkring de middelalderlige anlæg
fandtes også et par langhuse samt såkaldte grubehuse fra vikingetiden, en meget
simpelt konstrueret husform, der bestod
af en nedgravning med en teltlignende
tagkonstruktion henover. Grubehusene
har typisk været benyttet til forskellige
håndværk eller måske som beboelse for
gårdens trælle. De vikingetidige anlæg
repræsenterer sandsynligvis et enkelt,
større gårdsanlæg og er måske en slags
forløber for den efterfølgende befæstning i den tidlige middelalder.

Fæstning ved Lillebælt
Det befæstede anlægs beliggenhed tæt
ved Lillebælt har kunnet være med til at
sikre et knudepunkt for dels havtransporten og dels vejen mellem Jylland og
Fyn. Når man samtidig tager anlæggets
størrelse og den arbejdskraft, det må have
krævet at opføre i betragtning, er det be-

stemt ikke usandsynligt at der er tale om
et anlæg rejst og kontrolleret af kongemagten. Det kan dermed ikke udelukkes,
at der er tale om en forløber for det nærliggende borganlæg Høneborg fra omkring 1300-tallet.
En anden middelalderbebyggelse, der
måske kan knyttes til Høneborg, er dukket op ved Ladegård skov sydøst for
Vejle. Her blev der i sommervarmen udgravet dele af en bebyggelse fra omkring
1200-1300 e. Kr. Den bestod af mindst
seks treskibede langhuse på mellem 10
og 20 meters længde samt en del affaldsgruber og hegnsforløb. I forbindelse med
markvandring omkring lokaliteten fandtes forløberen for den nuværende Henneberg Ladegård. Denne gård, der også
kendes fra historiske kilder, eksisterede
fra omkring 1600 og frem til 1719, hvor
marken blev udlagt til hestefolde under
Koldinghus.
På marken omkring bebyggelsen fremkom der blandt andet også en del stenalderredskaber, heriblandt en sleben tyndnakket flintøkse fundet af udgravningslederens 5-årige søn, der var kommet med
på arbejde for en dag.
2007 ser indtil videre til at blive endnu
et travlt år for arkæologien. Parcelhuse,
industribygninger, golfbaner og udbygninger af vejnettet – alle de steder, hvor
moderne anlægsarbejder kommer i kontakt med oldtidens anlæg, er der mulighed for at finde ud af, hvordan dagligdagen formede sig i Østjylland i de forgangne årtusinder.
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To herregårdshaver
I september 2006 iværksatte fonden
Realdania kampagnen: »Herregårdshaver. Bevaring med fokus på drift
og pleje« med det formål, at udvikle
et antal demonstrationsprojekter, der
kan anvise metoder for sikring af herregårdshaver i fremtiden både i kulturhistorisk, arkitektonisk og teknisk
forstand. Der blev i alt udvalgt ni haver, hvoraf Tirsbæk og Engelsholm
er to af dem. Havernes historie ligger
til grund for de nye helhedsplaner til
genopretning og fremtidig pleje af haverne de næste 100 år.

de forhold ved, at havens linjer pegede
hen mod slottet – magtens sæde. Den
engelske have med sine bløde former,
svungne stier og spredt placerede træer
skulle bruges til den personlige oplevelse,
vække følelser og dyrke det individuelle.
Mange herregårdshaver blev anlagt som
franske i 1700-tallet, men ændret til engelske i 1800-tallet. De rummer ofte spor
af begge perioder, som vi kan gå på opdagelse efter.
De fleste historiske herregårdshaver
har haft det vanskeligt i de sidste 50 år, da
der ikke længere var råd til at have et vist

Af Marie-Louise Wanscher og
Kirsten Rykind-Eriksen1
Historiske haver og parkanlæg er en integreret del af de samlede kulturmiljøer,
som udgør Danmarks faste kulturarv.
Det gælder navnlig anlæggene omkring
slotte og herregårde, da man altid har
stræbt imod at skabe helheder, hvor arkitektur og havekunst spillede sammen.
Ønsket om, hvilken helhed, det skulle
udtrykke, har skiftet i tidens løb afhængig af herskende filosofier. Den franske
have med den dominerende symmetri afspejlede herskerens eller herremandens
ønske om at centralisere sin magt. Dette
kunne synliggøres med at skabe ordne-

Tirsbæks hovedbygning består af et trefløjet anlæg, opført 1550-77.
(Foto: Marianne Kirkegaard 2006).
77

279037_Aarbog.indd 77

12/10/07 8:23:12

antal gartnere ansat til pasningen. Derfor
er en del haver allerede forenklet, og store græsplæner breder sig, samtidig med
at det hele nemt får et forgroet udseende,
da buske og træer har det med bare at
vokse, hvis de ikke hele tiden beskæres.
De historiske havers overlevelse i fremtiden er alvorligt truet af løbende forfald.
Et forfald, som ikke umiddelbart sletter
dem fra landkortet, men truer med at
forringe og forenkle dem i en sådan grad,
at de mister deres arkitektoniske og kulturhistoriske fortælleværdi. I den forbindelse har eksperter peget på, at der bør
gøres en indsats for at redde disse kulturhistoriske værdier, der er af interesse
som kulturarv, og som kan betragtes som
umistelige. Det vil sige, at haverne indeholder værdier, som vi under ingen omstændigheder ønsker skal forgå.

Realdanias kampagne
Dette alvorlige problem tog Realdania
op, og satte den 27. september 2006 en
kampagne i gang: »Herregårdshaver
– bevaring med fokus på drift og pleje«.
Kampagnen er koncentreret omkring
bevaring af værdifulde landskabelige kulturværdier ved at:
1. Synliggøre muligheder for at bringe
de historiske haver ind i fremtiden ved at
afsøge nye veje for restaurering, fornyelse samt målrettet pleje og drift.
2. Skabe debat om metoder til bevaring af historiske haver, der både respekterer kulturværdierne og er bæredygtige
i forhold til ejernes ressourcer.

3. Skabe offentlig interesse for kulturværdierne i de historiske haver.
Realdania har afsat 65 mio. kr. til gennemførelse af det samlede initiativ.
Konkret gennemføres ni demonstrationsprojekter, hvor Realdania finansierer
op til 100 % af anlægsudgifterne mod en
kontraktlig forpligtigelse for haveejerne
om mønsterværdig pleje af haverne i en
periode på minimum 15 år. Desuden forpligtes ejerne til at åbne haverne for offentligheden.
De udvalgte haver er ikke udtryk for
Danmarks mest umistelige herregårdshaver, men repræsenterer tilsammen en
palet af demonstrationsprojekter, der
beskriver relevante problemstillinger og
udfordringer, som projektet har til formål at sætte fokus på. De udvalgte haver
er: Bregentved, Clausholm, Engelsholm,
Holstenshuus, Knuthenborg, Løvenborg,
Sanderumgaard, Søholt og Tirsbæk. Som
led i projektet udarbejdes 100 års-planer
for haverne og deres omgivelser.
Forinden havde Realdania knyttet en
arbejdsgruppe til projektet bestående af
GHB Landskabsarkitekter som faglig
rådgiver og Niras Konsulenterne som
proceskonsulent. Desuden er der tilknyttet en faglig følgegruppe, der tæller landskabsarkitekter, planlæggere og udvalgte
ejere af historiske herregårdshaver. De
fandt først frem til 30 herregårde, der
ved efterfølgende processer blev til de ni
udvalgte. I samarbejde med ejerne blev ni
forskellige landskabsarkitekter valgt til at
udarbejde 100-årige helhedsplaner.
I januar 2007 blev Realdania præsen-
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teret for helhedsplanerne for de ni haver.
Planerne har meget varierede udtryk,
hvilket afspejler de ni havers forskellige
historier samt ejere og landskabsarkitekters tætte samarbejde, der har givet mange spændende løsninger på opgaverne i
haverne. Planerne kan ses på www.herregaardshaver.dk
To af de udvalgte, Tirsbæk og Engelsholm, ligger inden for det gamle Vejle
Amts område. Tirsbæk Gods ligger øst
for Vejle. Haven er på 4 hektar, og dens
historie leder tilbage til renæssancen,
hvilket kun ganske få herregårdshaver
gør i Danmark. Det nuværende udseende
fik haven omkring 1745. Hovedbygningen ligger på en holm adskilt fra haven
af en voldgrav. De bærende elementer
er terrasseanlægget, vinbjerget, det omkransende stendige og voldgraven. Haven var oprindelig delt i en pryd-, frugtog dyrehave. Arealerne tæt på slottet står
flot, og der arbejdes allerede på at bringe
haven tilbage til den oprindelige udformning ved rydning af arealer med pyntegrønt og opstramning af terrasseringen.
Demonstrationsprojektet fokuserer særligt på renæssancens formsprog.
Engelsholm ligger ved Bredsten og
huser siden 1940 en højskole. Haven er
på seks hektar, og sandsynligvis anlagt
omkring 1735 efter fransk mønster. De
bærende elementer er terrasserne med de
klippede træer og voldgraven. Desuden
er haven karakteriseret af de delvis tilgroede spejldamme eller karpedamme. Slottet på borgbanken eller slotsholmen i en
voldgrav på kanten af en større sø er no-

Engelsholm spejler sig i voldgraven. Dets særkende er den tætte forbindelse til vand, der udover
voldgraven tæller søen tæt op til slottet. (Foto:
Jørgen Jørgensen 2006).

get helt særligt for Engelsholm. Projektet fokuserer på barokkens formsprog.

Af havekunstens historie
I de tidligste herregårdsanlæg lå bygningerne som lukkede forsvarsanlæg, uden
kontakt med det omgivende landskab
eller haver af nogen art. De første herregårdshaver var derfor kun små dyrkede
områder indenfor de befæstede borge.
Disse første haver – middelalderhaver
– var udelukkende nyttehaver med frugt,
grønsager, krydderurter og måske lidt lægeplanter. Hvis en sådan middelalderhave ikke lå inde i selve borggården, var den
omkranset og beskyttet af høje mure. Det
var en lukket have – Hortus conclosus
– uden forbindelse til bygningerne. Den
var geometrisk opbygget oftest omkring
en korsgang. Den geometriske opbygning var typisk i de ældste arabiske ha79
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ver. Korsgangen var et symbol for de fire
floder i Paradisets have og kom med araberne til Europa. Middelalderens europæiske klosterhaver blev anlagt efter den
arabiske model, og denne udformning er
så igen gået videre til tidens private haver.
Den firkantede udformning af haverne
bundede også i den simple kendsgerning,
at datidens haver var dyrkningshaver, og
at det er lettest at dyrke i rette linjer og
firkantede felter. Middelalderhaven voksede i størrelse og blev efterhånden også
anvendt til prydplanter.
Renæssancehaven er i forhold til middelalderhaven større og mere planlagt.
Den havde sin begyndelse i det 13. århundredes Italien. En af den italienske
renæssances hovedregler var samspillet
mellem hus og have. Det vil sige, at haven åbnedes mere op, og den fik en æste-

tisk behandling. Der fandtes dog stadig
næsten altid en lille helt lukket murindhegnet have – »il giardino segreto«.
Haverne var stadig geometrisk opbygget, men nu omkring en midterakse. De
tidligste renæssancehaver var oftest i ét
plan og helt enkle. Hvis haverne var i flere plan, var disse uden aksiale forbindelser. Der blev kun anvendt meget få træer
i haverne og da oftest i potter placeret til
at markere hjørner eller centre i de geometrisk opbyggede felter. Mængden af
træer og hække i anlæggene voksede hen
mod slutningen af renæssancen. De blev
vigtige rumafgrænsende og rumskabende
elementer.
Senere i renæssancen blev anlæggene
helt aksefaste og stramt opbygget omkring en hovedakse. Den italienske havekunst blev noget helt enestående, for-

Renæssancehaven til Villa
Lante uden
for Rom, hvor
bygningerne
er underordnet
haveanlægget.
(Foto: K.
LundAndersen).
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di den samme arkitekt beskæftigede sig
både med bygning og have og derved virkelig skabte en helhed. I enkelte tilfælde
i højrenæssancen gik renæssance-ideen
så vidt, at bygningerne blev underordnet
haveanlægget. Et udpræget eksempel på
dette er Villa Lante udenfor Rom.
Det meget kuperede landskab omkring de to førende byer i datidens Italien, Rom og Firenze, medførte, at de
typiske renæssancehaver var opbygget af
mange terrasser med støttemure og trapper imellem. Terrænformerne åbnede
også rige muligheder for springvands- og
kaskadeanlæg. Desuden betød den høje
placering, at selv om haverne var præcist
afgrænsede og hegnede, bredte det omgivende landskab sig som et panorama
omkring dem.
De italienske haveideer spredte sig ud
over Europa og helt til Norden, hvor de
dog på vejen havde aftaget en del i styrke.
I Norden ofrede man ikke alt for ideen.
I mange tilfælde pyntede man de gamle
uregelmæssige bygninger med lidt renæssance ornamentik, udvidede og ændrede
haverne, så det kom til at passe så godt
som muligt. En engelsk arkitekturforfatter beskrev i 1627 haven således: »Havens
dele skal være adskilte, således at man ved
sin indtræden i en anden del af anlægget
skal tro sig som ved et trylleslag hensat
til en anden verden«. Samspillet mellem
de forskellige haverum eller hovedaksens funktion blev her i Nordeuropa ikke
vægtet så højt.
Efterhånden gled renæssancen over
i barokken, og Frankrig blev det nye

Tirsbæks hovedakse er eksempel på terrassering,
hvor trappetrinene, der kommer i niveauer, understreger hovedaksens perspektiviske virkning.
(Foto: Marianne Kirkegaard 2006).

brændpunkt i Europa, som både fysisk og
kulturelt var rigere end Italien i starten
af det 17. århundrede. Den franske have
stils altoverskyggende ophavsmand var
Le Nôtre, som var havearkitekt for Ludvig den 14. Han skabte blandt andet haverne ved Versaille og Vaux le Vicomte.
Det franske landskab var fladt, og der
kunne ikke opnås de store panoramaer
fra haverne som i Italien. Der skabtes i
stedet perspektiver og udsigter ved hjælp
af hække og alléer, hvor disse i Italien var
blevet brugt til at skabe rum. Et netværk
af akser holdt de franske haver sammen,
hvor den italienske have blev holdt sammen af en mur eller et hegn.
I barokhaven lå vægten på det tredimensionelle i modsætning til renæssancens haver, der var todimensionelle
– opbygget af vandrette og lodrette flader. Barokken spillede på teatervirkninger, hvor beplantningselementerne var
81
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kulisser, og lys og skyggevirkninger var
af meget stor betydning.
I renæssancehaven var det rummene
og deres indhold, der havde betydning.
I barokhaven var det mellemrummene, der
fik betydning – stierne og alléerne. Haverummene var stadig kantet af hække,
men nu fyldt ud med store høje træplantninger.
Et helt nyt haveelement, som indførtes i barokken var parterret. Parterret lå
tæt op ad huset og knyttede sig til dette.
Det var lave hækkantede bede på en bund
af grus, hvor planterne selv dannede et
mønster.
Formen stammede fra Italien og udviklede sig i 1500-1600-tallet til geometriske mønstre sammensat af trekanter,
kvadrater, rektangler, stjerner, vinkler,
cirkler og ovaler flettet ind i hinanden.
Mønstrene udviklede sig videre i rokokotiden til rankeslyng af stiliserede planteformer, volutter, palmetter, og blomster.
Det var former, som også fandtes i datidens brokade- og silkestoffer.
Udover parterremønstrene ændrede
rokokoen stort set ikke på havekunsten.
De barokke haver havde bredt sig fra
Frankrig ud over hele Europa med fuld
styrke – ikke modificerede som de italienske haver var blevet.
Rokokotiden efterfulgtes i begyndelsen af det 18. århundrede af nyklassicismen, som dyrkede den klassiske græske og romerske bygningsarkitektur. De
klassicistiske bygninger passede ikke til
de franske barokhaver – de skulle ligge
omgivet af »arkadiske« enge og lunde.

I England blev denne idé om sammenstilling af antikkens bygninger og naturen
skabt, og den engelske eller den landskabelige have var født. I 1712 beskrev forfatteren Joseph Addison som den første
denne idé: »At der ikke behøves på den
ene side være haver, på den anden naturskønhed, men at haven i sin tjeneste må
kunne tage naturens ubundne former og
dermed give husly for den utæmmede
antikke verdens guddomme«.
Da England i 1700-tallet havde det
meste af sin rigdom fra uldhandel, blev
den engelske have udover at være »naturlig« også en idealisering af græsningslandskabet.
De engelske landskabelige haver
strækker sig oftest over enorme arealer.
De fleste store haver i Danmark er betydeligt mindre, og derfor måtte denne nye
engelske havestil også tilpasses og modificeres til de lokale forhold.
Essensen af den engelske landskabshave blev presset ind i de eksisterende haver. Man omlagde haverne, så de mange
akser og lige linjer blev erstattet af slyngede linjer. Man opførte kopier af antikke
bygninger – små templer og kapeller, anlagde kunstige vandfald og grotter samt
plantede mængder af eksotiske plantearter. Det blev til dét, vi i dag kalder den
romantiske have.
Følgende gennemgang af haverne på
henholdsvis Tirsbæk og Engelsholm placerer dem ind i havekunstens historie, og
i relation til denne gennemgås planerne
for deres renovering.
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Tirsbæk slot og ladegård. Haven breder sig ud øst for slottet, og dens arkitektoniske forbindelse med slottet fornemmes. De store plæner har erstattet tidligere tiders bede og frugthave. Strukturen stammer
fra renæssancen. (Foto: K. Lund-Andersen 2006).

Tirsbæk
Tirsbæk Gods ligger på nordsiden af Vejle Fjord ca. 6,5 km øst for Vejle by, lavt
og beskyttet mellem de høje, skovklædte moræneskrænter i en sidedal til Vejle
Fjord. Landskabet omkring Vejle Fjord
er karakteriseret af det flotte samspil
mellem den store vandflade og de varierede, stejle, skovklædte bakkeformationer. Hele nordsiden af fjorden er præget
af sammenhængende skovstrækninger
omkring herregårdene Tirsbæk, Rohden,
Rosenvold og Barritskov, ligesom sydsiden af fjorden fra Vejle over Munkebjerg
til Holtser Hage er dækket af sammenhængende, bøgedomineret skov.

Den trefløjede hovedbygning er opført på et lavt, middelalderligt voldsted,
der stadig er omgivet af vandfyldte grave
på alle fire sider. Voldgravenes sider er
opsat af kampesten, og mod vest udvider
graven sig til en lille sø, som i 1700-tallet rummede seks fiskedamme. Den nuværende hovedbygning er opført 15501577. Komplekset blev gennemgribende
omdannet i midten af 1700-tallet, hvor
også den store have blev anlagt i en grydeformet dal øst for hovedbygningen.
Hovedbygningen er siden da blevet ændret mange gange. Den har været hvid
i 1800-tallet og har været både med og
uden tårne. Bygninger og have er sidst
blevet grundigt renoveret 1915-1918 af
83
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arkitekt Gotfred Tvede. Bygningerne
blev fredet i 1918 og hele godset blev underlagt en naturfredning i 1970. Herregårdens tilliggende er på 182 ha ager, 11
ha eng, 200 ha skov og ca. 4 ha have.

Havens historie
Det menes, at der har været have på Tirsbæk siden 1500-tallet. Den første have
var på slotsholmens sydlige del, mens den
dengang firefløjede hovedbygning optog

Matrikelkort 1799, der viser havens opdeling i
pryd-, frugt- og dyrehave. Det vide udsyn mod
Vejle fjord ses tydeligt som et felt uden træer, der
strækker sig fra slotsholmen i sydlig retning.
(Copyright: Kort- og Matrikelstyrelsen).

den nordlige del af holmen. Denne have
har nok været en traditionel middelalderhave til dyrkning af urter og grønsager.
Senere har der været hønsegård og blegeplads på slotsøen.
Den første gang, Tirsbæk og det store haveanlæg er nævnt på tryk, er i Pon
toppidans »Den Danske Atlas« fra 1768,
hvor han bl. a. skriver: »Haven er prægtig
med anseelige Terrasser, hvis høide af en
Bakke er høiere end Gaarden, rundt omkring ligger Skoven, samt en Allee derfra
og til Havet. Det er et meget angenemt
og fornøjeligt Sted«.
Den eneste plan af haveanlæggets formentlig oprindelige udseende er på et
matrikelkort fra 1799. Dette haveanlæg
blev anlagt omkring 1745 af den daværende ejer Niels Linde.
Haven blev omgivet af et fortsat eksisterende 2-2,5 m højt kampestensdige (4
alen). Hus og have er forbundet med en
hovedakse, men ud over det er de mange
linjer i haven ikke aksefaste. Haven er
delt op i tre overordnede rum: dyrehaven, frugthaven, og prydhaven. Dyrehaven og frugthaven er adskilt af en allé,
der går tværs over haveanlægget. Hovedaksen fører op til havens højeste punkt,
som er ca. 50 m over hovedbygningen.
Herfra er der udsigt over Vejle Fjord.
I havens nordvestlige hjørne omdannede Niels Linde en anden bakke til et
vinbjerg. Højen blev inddelt i fire terrasser, som var stensatte og af næsten samme højde som stendiget rundt om haven.
Terrasserne var beplantet med vin, og så
sent som i 1914 var der endnu vinplanter.
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Både Vinbjerget og det 600 m lange stendige er ret enestående i Danmark.
Stierne i haven med dertil hørende alléer eller små træer er brugt til at markere
grænserne for de forskellige haverum. En
sådan opdeling af haven og selve havens
placering i det kuperede og smukke morænelandskab leder tankerne hen på de
italienske renæssancehaver. Der er ikke
tale om et skoleeksempel på en renæssancehave, da der også er elementer, man
kunne mene, var fra baroktiden. Der er
heller ikke noget der tyder på, at haven er
anlagt af en af den tids store havearkitekter. Frem for at skabe et haveanlæg i en
bestemt stil, har man nok snarere brugt
de idéer og eksempler, man syntes om, og
skabt et haveanlæg til dette sted med dets
helt særlige herlighedsværdier i form af
det kuperede landskab og kontakten til
Vejle Fjord. Haven på Tirsbæk kan siges
at være en tilpasset dansk udgave af en renæssancehave.
Da den romantiske og landskabelige
have kom på mode, har det kun sat sine
spor inden for de gamle rammer af hække
og alléer i den nederste, forholdsvis lille
del af haven. Denne omlægning skete
formentlig omkring 1780, hvor også Ladegården blev ombygget til det, vi ser i
dag.
I midten af 1800-tallet var der så store
driverier (drivhuse, mistbænke mv.) på
Tirsbæk, at der i nogle år var ansat en inspektør. (Det var Niels Kjærbølling, den
senere grundlægger af Zoologisk have
i København). I 1930’erne var en halv
hektar af haven udlagt til køkkenhave,

der var 300 frugttræer og 20 mistbænke
(svarende til 50 kvadratmeter under glas)
Hvad der ikke anvendtes i husholdningen blev solgt på torvet i Vejle eller via
en salgsforening i Horsens.
Når man sammenligner det gamle matrikelkort med registreringen fra i dag,
ses det, at ændringerne i haven har været
begrænsede. Bortset fra de mest markante solitære træer er de fleste planter og
stier fra den romantiske periode forsvundet igen. Haven ligger i store træk, som
den blev afbildet i 1799.
Haven har kunnet fejre 250 års jubilæum, men ikke med rigtig glans – de store
lindealléer er udlevede, kampestensdigerne og trapperne er faldet sammen
flere steder, og der dyrkes pyntegrønt i
de lidt fjernere dele af haven. De fleste
af specialhaverne (rosenhave, skærehave,
urtehave, frugthave m.m.) er efterhånden
blevet nedlagt, fordi den gamle have var
alt for detaljeret og dermed for arbejdskrævende til at kunne føres videre uden
gartnerhjælp. Den sidste gartner forsvandt fra Tirsbæk omkring 1978.
Haven har i mange år befundet sig i et
dødt punkt. Hækkene blev klippet, græsset blev slået, og grusgangene sprøjtet,
men haven blev ikke plejet målrettet med
en speciel udvikling for øje. Den groede
til og forfaldt støt og roligt. Der var derfor et stort behov for at omlægge eller
omstille haven til de nye tider, hvis den
skulle have en chance for at overleve som
det historiske monument, den er.
I 1995-96 udarbejdede Marie-Louise
Wanscher sit afgangsspeciale på Landbo85
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højskolen – »Tirsbæk – renovering af en
renæssancehave«.
Ejerne har siden fulgt denne plan, og
der er sket mange forbedringer i haven.
Hovedaksen er reetableret i den nederste
del af haven, og der er i øvrigt ryddet for
vegetation, så den igen går hele vejen fra
hovedbygningen til toppen af haven 45
m højere oppe. Et stort areal med pyntegrønt er ryddet og omlagt til klippet
græs. Flere andre af felterne i prydhaven
og langs stendiget er blevet omlagt fra
»uplejet areal« til klippet græs. Dyrehaven er blevet afgræsset, og rigtig mange
store træer er fjernet fra Vinbjerget og
fra stendiget rundt om haven.

Haven i dag
Hvis man kommer til Tirsbæk fra nord,
vil det første man ser, være Ladegården.
Ladegårdsbygningerne danner et stort
harmonisk bygningsanlæg omkring den
rektangulære gårdsplads. I det sydøstlige
hjørne af gårdspladsen er den oprindelige
belægning med toppede brosten synlig,
resten af gårdspladsen er dækket af grus.
Ud for hovedbygningen er der for femten år siden plantet otte nye lindetræer til
erstatning for de gamle.
Den trefløjede hovedbygning ligger på
en plan holm i voldgraven. Gårdspladsen
er grusbelagt og mod syd afgrænset af
to tværgående hække. Hækkene er blandingshække af fortrinsvis liguster og snebær. I hækkene står fem rødtjørn, hvis
kroner er klippet som halvkugler. Syd for
hækkene på resten af holmen er der græs-

plæne. Stien, der går ned til den sydlige
bro, er grusbelagt ligesom gårdspladsen.
Holmen er om foråret kantet ud mod
vandet af en tæt række af påskeliljer. Om
sommeren afløses påskeliljerne af mjødurt og lodden dueurt.
Prydhaven er ikke så meget prydhave
mere, nu hvor næsten alle specialhaverne
er blevet nedlagt. Den nederste og vestligste del af prydhaven, som er den romantiske del, er mod syd og vest afgrænset af hække.
Den østlige side er kantet dels af en
hæk og dels af en række rhododendron.
Mod nord afgrænses haverummet af en
fløj af ladegården (den tidligere chauffør
og gartnerbolig).
Af det romantiske haveanlæg er der
kun de gamle træer og rhododendron’er
tilbage. Resten er små nyere buske og
træer. Den del af hovedaksen, der går
igennem her, er reetableret i 1995.
Den næste terrasse i prydhaven afgrænses mod syd af stendiget. Mod øst
afgrænses terrassen af en én meter høj
tjørnehæk. I hele den tidligere prydhave
er der klippet græs.
Ørkenhaven er den eneste af specialhaverne, der er noget tilbage af, men den
er næsten ikke synlig mere. Græsset har
fået lov til at sprede sig, og det har næsten
kvalt alle de oprindelige lave eller krybende buske og urter. Rhododendronbuskene, muren, drivhuset, stensætningen,
en parykbusk, et enebærtræ og en møllesten er, hvad der er synligt af dette lille
anlæg.
Frugthaven: Den øverste terrasse af-
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grænses mod øst af den tværgående lindeallé, der ligesom alleen ned til fjorden
er helt udlevet. Lindetræerne er i 1990
beskåret ned til ca. tre meters højde, og
hovedparten af træerne er efterfølgende
gået ud. Derfor er der ikke noget at redde, så en komplet genplantning vil være
løsningen. Det felt, der ligger syd for hovedaksen, er i 2000 ryddet for pyntegrønt
og ligger nu som klippet græs. I feltet lige
nord for hovedaksen er der også klippet
græs.
Helt mod nord er der et stort felt med
ædelgran. Oppe i det nordøstlige hjørne

af dette felt (i flugt med den tværgående
allé), ligger den dam, der har forsynet et
tidligere springvand med vand. I skoven
lige ovenfor denne dam, ligger den anden dam. Den øverste dam bliver forsynet med vand fra skovens grøfter. Mod
vest (langs herskabsstalden) er frugthaven
afgrænset af en ca. 10 år gammel række
lindetræer. Der er 13 gamle æbletræer og
nogle få frugtbuske tilbage, samt et stort
felt tilplantet med troldhassel (produktion til det årlige julemarked).
Vinbjerget er opbygget af fire stensatte terrasser, som kun mod øst er bevarede

Det gamle meget bevaringsværdige stendige, der går rundt om hele haven og danner en tydelig grænse
mellem have og omliggende arealer. (Foto M-L. Wanscher 2006).
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alle sammen. Der har været mange træer,
der i tidens løb har fået lov at vokse sig
store på vinbjerget. Disse træer er fjernet indenfor de sidste ti år, og der er nu
plads og mulighed for at genskabe terrasserne på alle tre sider. Der vokser et gammelt egetræ lige på hjørnet af vinbjerget.
I vinbjergets nederste terrasse findes en
sten, hvor havens anlægstidspunkt 1745
er indhugget.
Den tidligere dyrehave er i dag groet
meget til. En granittrappe i forlængelse
af hovedaksen har ledt det første stykke
vej op mod toppen. Alle trinene er væltede og skæve. Hele den øverste del af
dyrehaven er domineret af askeopvækst
og en stor kryptomeria-bevoksning. Ind
imellem står nogle meget gamle og høje
ege og bøge.

Haven de næste 100 år
Haven på Tirsbæk fremtræder som en
renæssancehave – en stil der passer langt
bedre sammen med den senmiddelalderlige hovedbygning end den romantiske.
Det er derfor helhedsplanens mål for havens udvikling de næste 100 år at forstærke og fremhæve den oprindelige have fra
1745 med udgangspunkt i matrikelkortet
fra 1799. Dog bevares de mest markante
solitære træer fra den romantiske have.
Haven skal renoveres med så få og enkle
virkemidler som muligt og efterfølgende
fremstå smuk og velstruktureret, så den
besøgende fornemmer havens ånd og historie.
Det er helhedsplanens udgangspunkt

at fastholde tredelingen af haven: Prydhave, frugthave og dyrehave ud fra ønsket om at forstærke væggene mellem
disse tre haverum. Herved får man den
oplevelse, som var meningen i en renæssancehave: At man går fra en verden til
en anden, når man går fra et rum til et
andet – at man aldrig ved, hvad man finder bag den næste hæk eller allé. Man
har dog samtidig overblikket og panoramaerne ud over landskabet på grund af
de store højdeforskelle i haven. Havens
udtryk skal passe ind i de meget danske
omgivelser, men skal samtidig indeholde
så mange træk som muligt fra den italienske renæssancehave.
Når helhedsplanen – eller dele af den
skal realiseres – skal der fokuseres på drift
og pleje. Generelt skal der arbejdes på at
opnå den nemmest mulige vedligeholdelse. Dette kan gøres på mange måder,
som endnu ikke alle er besluttet eller færdigudviklet. Der skal bl. a. arbejdes med
at:
• Sikre mulig adgang for maskiner i størstedelen af haven samt langs stendiget for
at lette vedligeholdelsen.
• Kante stier i prydhaven, så man undgår
stikning af kanter. Man opnår desuden,
at stierne altid står præcist i lige linjer, og
bredden af stierne ligger fast.
• Forhindre skadevoldende vildt i at få
adgang til prydhaven og frugthaven.
• Fremføre el og vand for ligeledes at
kunne effektivisere og lette driften.
I det følgende beskrives for hvert område, hvordan det er tænkt, de skal ændres og udvikle sig de næste 100 år.
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Tirsbæk 100 års helhedsplan. (Tegning: M-L. Wanscher 2006).

Kontakten med landskabet: Havens
placering i en dal gør, at den nærmest
ligger helt skjult for omgivelserne. Selve
haven kan og skal heller ikke synliggøres.
Man kan dog synliggøre, at der ligger
»noget« ved, at fjordalléen genplantes og
blotlægges fra engsiden. Alleen kommer
til at stå som en klar ledetråd op til haven.
Til gengæld gør terrænet i haven, at der
er rig mulighed for udsigter fra haven og
ud i landskabet. Fra hovedbygningen, det
nederste af prydhaven og fra vinbjerget
har man udsigten over engen mod fjor-

den. Fra toppen af hovedaksen i dyrehaven kan der skabes nogle udsigtskiler mod
fjorden. Den gamle vej eller akse mod
øst, som ses på matrikelkortet fra 1799,
kan frilægges det første stykke, hvor der
stadig er spor af de gamle træer.
Havens grænser: Stendiget rundt om
hele haven skal genoprettes alle de steder, hvor det er styrtet sammen. Al trævegetation i en afstand af 2-3 meter fjernes både oven- og nedenfor stendiget
– dels for at synliggøre stendiget og dels
for at forenkle vedligeholdelsen. Stierne
89
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kan anlægges som græsdækkede grusveje, der ved jævnlig klipning vil forhindre
uønsket vegetation nær diget.
Terrasserne i haven skal synliggøres. Terrænet skal bearbejdes således, at
overgangene fra en terrasse til den næste
kommer til at stå som præcise, skarpkantede klippede græsskråninger.
Voldgravens kanter: Kanten mod nord
oprettes, hvor der er sammenstyrtninger.
Mod øst – mod haven – fjernes den bøgehæk, der i dag vokser helt nede på kanten
og kun med stort besvær kan klippes fra
vandsiden. Stensætningen oprettes, hvor
det er nødvendigt og forhøjes, så den svarer til kanten mod ladegårdpladsen. Dette vil give en forenklet pleje og et meget
mere enkelt udtryk, hvor græsplænen kan
skråne svagt ned til stenkanten. Mod vest

og syd, har voldgraven blot jordskrænter
som afgrænsning.
Slotsholmen: Hækkene udskiftes med
nye takshække. De to plæner bevares og
resten af øen befæstes med grus. Hovedbygningen kommer derved til at ligge på
en grusflade. Gruset går helt ned til stensætningen langs voldgraven. Stensætningen genoprettes.
Gårdspladsen ved ladegården: Den
store gårdsplads ændres ikke. Den er meget enkel og smuk som den ligger i dag
med den store, bare grusflade og de fine
bygninger omkring. Med tiden kan de ca.
15 år gamle lindetræer klippes til en stammehæk på hver side af broen til slotsholmen. Dette vil kante gårdspladsens fjerde
side på fineste vis. Adgangen til haven fra
gårdspladsen skal forbedres.

Det meget
specielle vinbjerg, der ligger
mod nordvest i
Tirsbæks have.
Det afspejler
behovet for
genopretning og
fornyelse. (Foto:
M-L. Wanscher
2000).
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Prydhaven: Mod nord og øst skal det
nederste haverum afgrænses af en tre meter høj takshæk. Taksen er en plante, der
trives meget godt omkring Vejle fjord,
hvor man mener, at den som et af de få
steder i Danmark er naturligt forekommende. Den er egnet til at blive klippet
meget præcist og vil, da den er stedsegrøn, kunne danne en flot grøn væg i haverummet hele året. Man får på denne
måde indrammet og præciseret et stort
og regelmæssigt haverum.
Der anlægges en ny snoet sti i det »romantiske« haveanlæg. Stien forbinder
indgangen fra ladegården og den private
have »il giardino segreto«.
Der anlægges nye, rette stier for at underopdele det store haverum i mindre.
Fire mindre haverum opbygges symmetrisk omkring hovedaksen og indrammer
et kommende springvand. Disse rum kan
bestå af rosenhave, urtehave, labyrint, legeplads – ja alt hvad man kunne drømme
om. I første omgang udlægges de i klippet græs. De to sidste rum er den private
have og en køkkenhave. Den private have
er omgivet af mure og de eksisterende
rhododendron.
Køkkenhaven omkranses af mure og/
eller hække. Den kan med tiden rumme
espallierede frugttræer, der kan stå lunt
op ad muren, buksbomkantede bede og
faste grusstier.
Frugthaven: Vinbjerget renoveres, så
der igen bliver tre stensatte terrasser med
mulighed for dyrkning af vindruer. De to
store træer fjernes for at give maksimal
synlighed og lystilgang på terrasserne.

Ligeledes friholdes et stort areal neden
for bjerget og henligger i klippet græs.
Terrænet strammes op, så skråningen
op til den tværgående allé præciseres i
hele havens bredde. Den tværgående allé
genplantes med lind. Der plantes ca. 300
æbletræer fordelt på begge sider af den
hækkantede hovedakse. Æbletræerne
kan sammen med de otte gamle æbletræer bidrage til en fremtidig produktion
af f.eks. æblemost eller cider. Der bliver
også plads til et væksthus i frugthaven.
Væksthuset eller »orangeriet« kan om
vinteren give plads til sarte krukkevækster fra prydhaven.
Det sidste store areal i frugthaven henlægges som et disponibelt areal til frøbed
for egne skovplanter, småplanter til julemarkedet, flere frugttræer eller vinplanter.
Dyrehaven udtyndes kraftigt, så den
blivende bestand af træer kommer til at
stå med en afstand på 7-10 meter. De
største træer nær hovedaksen fjernes for
at fremhæve bakken. Hovedaksen forstærkes med en allé af søjleeg eller pyramideavnbøg på det øverste stejle stykke,
hvor der ligeledes kan anlægges trætrapper. Stier på begge sider af hovedaksen
kan føre den besøgende ad en lidt mindre
stejl vej til toppen, samt forbi det gamle
gravmæle.
Granittrappen genoprettes og kantes
på begges sider af en takshæk, som vil
indramme den og forankre det fine trappeanlæg i den mere vilde dyrehave.
Publikum skal for fremtiden ankomme
til Tirsbæk fra fjordsiden. Der er i for91
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Engelsholm, der
knejser på borgbanken. Opført
1593 af Knud
Brahe, ændret
1727-32 til
senbarok stil.
(Foto: Frode
Birk Nielsen
2007).

vejen adgang herfra til den offentlige
Tirsbæk Strand og til den regionale hovedsti. Den går syd om strandengen, op
igennem de første par hundrede meter
af alleen, hvorefter den brat drejer op i
Storskoven. På dette punkt får publikum
dermed et fint valg imellem en skovtur
eller et besøg i haven.
Når fjordalleen genplantes, vil det blive en meget smuk og indbydende adgang
til havanlægget. Fra alleen får man det
fantastiske kig ud over strandengen, den
ene vej med slottet som fikspunkt og den
anden vej med fjorden.

Engelsholm - havens struktur
Engelsholm ligger ca. 15 km vest for Vejle i bunden af et bakket terræn tæt ved
søen af samme navn, hvor Vejle Å har
sit udspring. Slottet er oprindelig anlagt
som en middelalderborg på en holm ud
i søen, omkranset af sandsynligvis skovklædte bakker2. Senere skete en opfyld-

ning af det sumpede søområde mod syd
og nord, så større dele af holmen blev
mere landfast.
Det nuværende markante slot, stenhus
med fire tårne, er opført af Knud Brahe
i 1593 på en opkastet borgbanke, placeret over den gamle borg. Søvandet blev
ledt omkring banken – slotsholmen – i
en gravet voldgrav. En stor fordybning,
gravet med menneskehånd tæt ved oppe
i skoven, vidner om, at her blev jorden
taget til borgbanken. Søen ligger vest for
slottet, og det smalle areal mellem sø og
slotsholm har altid bestået af meget fugtig jord, nærmest gyngende grund. Ligeledes er der meget fugtig jord langs med
voldgraven mod sydvest. Resterne af den
gamle søbred mod syd og øst blev til to
rektangulære damme mod syd og en å
mod øst, der løber ud i søen.
Engelsholm nævnes 1452 i skriftlige
kilder. Senere blev det til et gods, der
nedlagdes i 1923 ved, at jorderne udstykkedes til husmandsbrug. Slottet med om-
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Stik fra 1768
af Engelsholm
med omgivende
have i barok
stil, der viser
havens aksefaste tilknytning
til slottet, der
tager udgangspunkt i sydgavlen. (Tegning:
I. Haas).

givende 20 tdr. land blev købt til højskole
i 1940. Søen på 80 tdr. land solgtes i 1952
til Staten sammen med en del af de 20
tdr. land, hvor der er skov, og som tidligere blev kaldt »Dyrehaven«. Tilbage er
12 tdr. land (6 ha), hvoraf bygningerne
optager en del.
Knud Brahes søster, Sophie Brahe, var
meget optaget af havedyrkningens kunst
og i at fremstille medicin af planteafkog.3
Hun kan have påvirket sin bror og svigerinde til, at de anlagde en renæssancehave, sandsynligvis omgivet af mure.
Først et stik fra ca. 1750 giver oplysninger om, hvorledes haven da var anlagt. I
1727 skiftede Engelsholm ejer, idet den
sidste af Brahe-slægten solgte godset til
greve Frederik Danneskiold-Samsøe.
Han begyndte en større restaurering ved
at forandre slottet fra renæssance til barok stil. Allerede i 1731 solgte han godset
videre til storkøbmanden fra Horsens,
Gehrdt de Lichtenberg, som fortsatte restaureringen. Det vides ikke, hvem af de

to ejere, der omformede haven til fransk
barokstil med terrasseanlæg. Haven ligger ud for slottets sydgavl og blev anlagt
i harmoni med slottet. Trods senere omlægninger af haven tættest på slottet til
landskabelig engelsk havekunst, foretaget af kgl. haveinspektør H. A. Flindt ca.
1880, er havens opbygning stadig præget
af den barokke symmetriske stil4.
På et stik fra 1768 genkendes havens
symmetriske opbygning i forhold til i
dag. Fra slottets sydgavl ud mod parken,
findes symmetriaksen, som stammer fra
den franske have. Midt for slottets gavl
går den sydlige akse over det, der fra 1880
blev til en stor græsplæne, men hvor der
tidligere gik en grusgang, lige over i den
nuværende allé, der fortsætter op ad terrassetrapperne. Disse kommer i to hold.
På stikket er tegnet tre terrassetrapper,
hvilket må betyde, at det nuværende areal mellem dammene og terrassen op mod
Nørupgangen før omlægningen i 1880
også udgjorde en terrasse, den nærmeste
93
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mod slottet, eller der er tegnet forkert på
stikket. Tegneren I. Haas har sandsynligvis ikke været på Engelsholm, da både
slot og den symmetrisk anlagte avlsgård
lige over for slotsbroen mod øst er meget
fortegnet.
Midteraksens lange sydgående linje i
haven drager øjet hen mod det afsluttende midtpunkt oppe i skoven, men dette
slutpunkt har i de sidste 100 år været sløret af træer.
Oprindelig stod der et mindre hus eller
pavillon, som dannede slutpunkt. Dette
hus ses på det ældste stik fra ca. 1750 og
på et dørmaleri, som Gehrdt de Lichtenberg lod udføre på et af sine andre slotte,
Bidstrup, nord for Horsens5.
Den perspektiviske sydlinje var understreget af symmetriakser i form af anlagte bede og spejldamme på hver side af
grusgangen. De to spejldamme er i 1768
tegnet med centreret springvand. Symmetrien med de anlagte bede fortsatte op
mod den anden terrassetrappe, hvor Nørupgangen går i dag, og op til plateauet
ved skoven. Midteraksen understregedes
desuden af to runde springvandsbassiner
midt i grusgangen før den første trappe.
Midterhaven havde en afdeling mere,
der lå mod vest ud til søen. De to afdelinger var adskilt med et langt espalier. I
denne afdeling var ligeledes anlagt symmetriske bede, og tilsvarende steg haven i
terrasser op mod skoven. Alle bede var afmærket af spidsklippede takstræer i hvert
hjørne, og på den anden terrasse var alle
bedene kantet med klippet taks.
Hele den perspektiviske have blev sam-

let i den øverste terrasse, der bredte sig
ud for begge afdelinger. I 1768 var terrassen omkranset af seks rektangulære,
symmetrisk anbragte bede, og lige midt
oven for trappen i den sydlige midterakse
stod et treillage lysthus. Tilsvarende stod
et mindre lysthus på hver side af trappen. Haven blev afgrænset af en allé, der
gik rundt om de tre sider. Alléen ud mod
søen står i dag som en nøddeallé, hvor allépræget nærmest er forsvundet, hvorimod kørevejens allé fortsat er intakt. Det
samme gælder alleen langs med skoven,
der fører hen til den gamle humle- eller
hasselhave, der lå som en firkantet lysning i skoven.
Sporene af denne meget symmetriske
have fornemmes stadigvæk. Ud for slottets sydgavl understreges den sydlige linje

Stenbroen over voldgraven. Det ses, hvorledes
fugtskader langsomt nedbryder broen. Opgravning og stensætning ved voldgraven hører med til
første etape, der er planlagt udført i 2007.
(Foto: Jørgen Jørgensen 2006).
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af den allé, der går fra dammene over det,
der måske engang var anden terrasse op
til tredje og øverste terrasse. Alleen afsluttes med en rotunde oppe ved skoven.
Den øverste terrasse blev efter barokhavens tid anlagt som frugthave, måske var
den det allerede fra starten af? Heroppe
står stadig resterne af frugttræerne i arealet øst for alléen, og vest for denne fandtes bærbuskene6.
En herregård måtte som enhver anden
husholdning være selvforsynende med
råvarer til hele den store husholdning.
Derfor anlagdes både frugt- og køkkenhaver tæt ved den herskabelige park.
Køkkenhaven på Engelsholm lå i »Langhaven«, dér hvor parkeringspladsen ud
mod alleen findes i dag. Langhaven blev
nedlagt, da højskolen i løbet af 1960’erne
gik bort fra selvforsyningsøkonomi.

Den nye helhedsplan
I Realdanias projekt er der udarbejdet
en helhedsplan for Engelsholm Slot med
omgivelser, der kaldes en 100 års plan,
hvilket betyder, at projektbeskrivelsen
indeholder visioner 100 år frem. Planen
skal sikre, at den oprindelige havestruktur opleves i samspil med nye overraskende indtryk.
Helhedsplanen er bygget op over syv
bærende arkitektoniske elementer:
• Voldgraven – slotsholmen med broer
• Monumental akse – sigtelinje gennem
haven
• Den terrasserede have – med amfiscene

• Parterrebede – i en nyfortolkning
• Karpedamme – som spejlbassiner
• Slotspladsen – genskabelse af det samlede rum
• Skovhaven – hassellund m.m. kommer
til syne igen
Fra denne plan beskrives de elementer,
som indgår i første etape af planen, og
sandsynligvis kommer til udførelse i løbet af 2007-08.
Skov- og Naturstyrelsen, der ejer skoven og søen rundt om Engelsholm, har
indvilget i at medvirke i gennemførelsen
af første etape, da helhedsplanen foreslår
at genskabe de store linjer fra den gamle
hassellund i skoven. I barokanlægget indgik hassel- eller humlehaven mod vest
oppe i skoven. Træerne står der stadigvæk, så opgaven går ud på at afsløre barokanlægget ved at fjerne tidens tilgroning af linjerne og fremdrage de oprindelig fire symmetrisk anlagte felter inden
for en firkant, der nærmer sig et kvadrat.
Hasselhaven vil blive en lysning i skoven,
og danne en klar afgrænsning af haven
mod skoven. Ud fra et cirkelformet felt
i havens nordøstlige hjørne reetableres
to stjernestier, der bandt skovhaven sammen med parkhaven.
Karakteristisk for helhedsplanen er
genopretningen af de tidligere skarpe
linjer, som var et særkende for barokhaven. Det drejer sig både om vandkanterne omkring voldgrav og damme og den
monumentale akse fra sydgavlens midte
gennem haven op ad terrassetrapperne
og til det øverste plateau ved skoven.
Voldgravens kanter skal atter stå
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Engelsholm 100 års helhedsplan. Til venstre i skoven ses, hvorledes den tidligere humle- eller hasselhave kan genskabes som et felt i skoven, hvor der fra cirklen i hjørnet går lineære stier, som peger
mod slottet. Planen indeholder flere etaper, der kan iværksættes uafhængigt af hinanden. Genskabelse
af avlsgården med pikstensbelægning og et markeret cirkelfelt hører til fremtidsvisionerne. (Tegning:
Frode Birk Nielsen).

skarpt ved, at voldgraven renses op, og
yderbrinken defineres præcist med befæstede hjørner og klippet græs imellem.
Mod slotsholmen ryddes kanterne for
den nogle steder ret tætte bevoksning, så
selve holmen træder tydeligere frem, og
brinkerne sikres med stedsegrønt bunddække. Stenbroen, der bærer kørevejen
op til slottet, renoveres (se s. 94 n.), og

pigstensbelægningen i slotsgården suppleres med nye pigsten som en omkransende og præcis flade for bygningsvolumenet. Ved sydgavlen genopføres havebroen som en let stålkonstruktion i kontrast til hovedbroens tyngde.
Spejl- eller karpedammene oprenses
ligeledes, og kanterne sikres med jern
spuns, så de atter kommer til at stå skarpt
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i forhold til plænen. I 100 års planen
indgår ønsket om at markere og sikre de
skarpe kanter yderligere ved at nedsætte et nyt bassin i sort granit med skarpe
kanter. 10 cm dybe bassiner giver den
bedste spejleffekt. Lysets reflekser i vandet vil spille sammen med tilsvarende i
voldgraven og søen, og således understrege slottets unikke placering ved sø og
vandgrave.
Et typisk træk for barokanlæg var tidens interesse for foranderlighed og spil
med menneskets sanser. Disse muligheder vil atter være til stede. Samtidig
er de nye spejldamme tænkt til at blive
samlingspunkt for vandleg, og ved særlige lejligheder kan dammene tømmes for
vand og anvendes til andre formål. Om
vinteren vil bassinerne kunne tjene som
skøjtebane for lokale såvel som for elever
og kursister.
De to terrassetrapper er faldet meget
sammen, og stentrinene nærmest vælter
mellem hinanden. Trapperne genoprettes. Omkring den nederste trappe indgår
i helhedsplanen, at der skabes et amfianlæg – et teater – centralt i parken. Det
bliver en nyfortolkning af den terrasserede have med en befæstet pladsflade, som
skal sikre størst mulig anvendelighed af
parken. Siddepladser i terrassen arrangeres i en halvbue, der kan svare til terrasetrapperne udformet som store halvbuer
på stikket fra 1768.
Her bliver mulighed for opstilling af
scene og kulisser i forbindelse med særlige arrangementer og festdage, eller anlægget kan anvendes som åben plads for

møder, danse-, teater- og musikarrangementer med slottet som kulisse.
Den øverste terrasse oppe ved skoven
tænkes nyfortolket med en form for bede
eller klippede hække, som det ses på tegningen, der understreger plateauet som
et firkantet samlende felt evt. med en
pavillon i midten. Ligeledes ud i fremtiden tænkes en form for genskabelse eller
gendigtning af barokkens parterrebede
ved hjælp af nutidig havekunst, der spirer
frem.
Samtidig skal der indgå en markering
af de bede, der en gang var nærmest søen
og alleen langs med denne. Den forhenværende anløbsbro eller -tange ud i søen
vest for slottet skal atter komme til syne
ved, at der ryddes for den megen bevoksning.
I helhedsplanen er desuden indtænkt
en form for genskabelse af det tidligere
avlsgårdsanlæg, men det vil være den del
af planen, der sidst kommer til udførelse,
og som kræver langt større økonomi, end
der er til stede de første åringer.
Helhedsplanen lægger vægt på at bevare flere af de store træer, der indgår
som væsentlige fortællinger om havens
historie fra barok til landskabelig have.
Herudover suppleres med nye opstammede træer i alléerne, der bidrager til at
tydeliggøre havens oprindelige udtryk
som barokanlæg, samt indgår som rumdannende elementer.
Overordnet foreslås to principielle beplantningstiltag: Der vises dels forskellige tilstande af naturen gennem et plejeniveau varierende fra »urørt« natur til
97

279037_Aarbog.indd 97

12/10/07 8:24:06

Engelsholms tilgroede karpedamme trænger til
oprensning og kanterne til at markeres. Th. anes
et nyt glasværksted til højskolens elever. Til husets
arkitektur er der taget udgangspunkt i det oprindelig orangeri, der lå i haven næsten på samme
sted. (Foto: Jørgen Jørgensen 2006).

Alléen op til Engelsholm er et af de bevarede elementer fra barokhaven. Den fungerer som rumdanner og markerer afgrænsningen ud til omgivende marker mod øst. (Foto: Jørgen Jørgensen
2006).

arkitektonisk ordnede allétræer og dels et
nyt landskab med formet terrænvegetation på terrasserne og voldgravens kant.
Havens hovedbegreb består af de aksefaste linjer, der understreges af alléerne
og samspillet med det glitrende vand. De
skaber rytme og takt, som giver basis for
ro og koncentration, og haven bliver et
sted for fordybelse og læring. I kontrast
til roen står bevægelsen. Derfor planlægges samtidig en have til spadsereture, teater og musik.
De store plæner mellem akserne danner basis for picnic, leg og ophold i græsset under de majestætiske trækroner.
Haven skal være dragende og rumme

aktiviteter for alle. Den skal åbne op og
forbedre faciliteterne for de mangeartede
aktiviteter, der allerede nu finder sted i
have- og parkanlægget.
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Symmetriaksen ud fra Engelsholms sydgavl. Det ses tydeligt, hvordan terrassetrinene er væltet imellem hinanden, og det store træ til venstre for den øverste trappe mangler, da det faldt ved et lynnedslag
i 1999. Renovering af trappeanlæg hører med i 1. etape. (Foto: Jørgen Jørgensen 2006).

Noter

Udvalgt litteratur

1 Artiklen er redigeret af museumsinspektør Kirsten
Rykind-Eriksen. Afsnittet om havernes historiske udvikling er skrevet af landskabsarkitekt Marie-Louise
Wanscher, der også har skrevet afsnittet om Tirsbæk.
Kirsten Rykind-Eriksen har skrevet afsnittet om Engelsholm og dertil brugt tekster fra Fonden Realdanias hjemmeside: www.Herregaardshaver.dk og fra
»Helhedsplan for Engelsholm Slot – 100 års plan«,
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Arbejderorganisering i Kolding 1872
Pariserkommunen i 1871 skræmte det
gode borgerskab i Kolding. Samtidig
blev Louis Pio vakt af begivenheden.
Han satte – sammen med bl. a. Poul
Geleff – alle sejl til for at få opbygget
en socialistisk bevægelse i Danmark.
Om dette lykkedes i Kolding, vil blive
afsløret her.

Af Erik Voss
Frankrig og Tyskland udkæmpede i 1870
en frygtelig krig. Resultatet var bl.a. at
Frankrig mistede Alsace og Lorraine.
Dette tab var en af årsagerne til 1. Verdenskrig, hvor Frankrig ønskede at få
områderne tilbage.
En anden udløber af den tysk-franske
krig var den såkaldte pariserkommune:
Fra midten af marts 1871 og ca. 2 måneder frem var Paris ledet af folket.
Kommunens forhistorie er følgende:
Mens tyskerne belejrede byen fra efteråret 1870, var der bl.a. pressefrihed.
Ved valget til nationalforsamlingen i februar 1871 stemte byens indbyggere totalt anderledes end resten af landets befolkning, som var næsten totalt kongetro.
Paris derimod var socialistisk og/eller
republikansk. Et helt klassisk mønster:
Avantgarden i hovedstaden versus tradi-

tionalisterne i provinsen. Regeringsdannelsen – nationalrådet - efter valget kom
imidlertid ikke til at afspejle parisernes
mening. Da nogle aviser blev lukket af
den nye regering, og da henstand med
huslejebetaling blev suspenderet, steg
vreden i den parisiske under- og middelklasse. Yderligere standsede man lønnen
til medlemmerne af nationalgarden, som
mange parisere var medlemmer af. Den
havde gerne set en folkekrig mod belejrerne. Da regeringen forsøgte at beslaglægge nogle kanoner, som nationalgarden havde anskaffet, var det dråben, der
fik bægeret til at flyde over.
Den 18. marts begyndte opstanden,
og en uge senere var der valg til et kommuneråd, som blev en slags revolutionær
modregering til nationalrådet.
Snart var den gamle regering over alle
bjerge – eller i hvert fald i Versailles - og
det folkevalgte råd overtog magten. I
mange andre byer fandt lignende oprør
sted, men de blev alle slået ned. Kommunens hær af nationalgardister blev i sidste
ende også nedkæmpet af regeringstropperne. Det skete den 28. maj.
Omkring otte uger bestod kommunen. otte uger, der rystede verden. Det
var nemlig verdens første forsøg på direkte demokrati.
Det var ikke nogen magtelite, der
stod bag dette eksperiment. Det var hel-

100

279037_Aarbog.indd 100

12/10/07 8:24:09

Jo, Pariserkommunen kom til at få afgørende indflydelse på skaberen af det
danske socialdemokrati: Louis Pio og
socialdemokratiet fik jo med tiden en vis
betydning – også i vores del af landet.

Et halvt tusinde medlemmer?

Povl Geleff - træsnit i Arbeidervennen april
1873 - som han må have set ud, da han talte
i Odense.

ler ikke – hvad nogen ellers synes at tro
– velskolede socialister. Det var folk, der
kun i nogle få måneder havde arbejdet i
de parisiske bydeles republikanske komiteer. Til at koordinere komiteernes arbejde havde man den 90 mand store centralkomite, der bestod af såvel arbejdere
som håndværkere og intellektuelle.
I løbet af de otte uger gennemførte
kommunen reformer, såsom gratis retshjælp, adskillelse af stat og kirke, gratis
folkeskole osv.
Det var jo ikke ligefrem samfundsomvæltende ændringer.
Versaillesregeringens fremfærd mod
kommunarderne viser imidlertid, at magt
haverne så på eksperimentet med stor alvor: Op mod 40.000 kommunarder mistede livet under kampene.
Men hvad har alt dette med Danmark
og Vejle Amt at gøre?

Pio var så berørt af Pariserkommunen,
at han i maj 1871 udgav de såkaldte Socialistiske Blade. Allerede i juli samme år
blev de til ugeavisen Socialisten. Hermed
trådte den socialdemokratiske presse ind
på den danske scene.
Pio optrådte anonymt i disse måneder.
De socialistiske blade var således udgivet
af »En Arbejder« og Socialistens redaktør var Pios fætter Harald Brix.
Trekløverets tredje blad var Poul Geleff, som måtte organisere dét, der blev
til det socialdemokratiske parti. Det skete ved en omfattende rejsevirksomhed i
efteråret 1871 og foråret 1872.
Pio rejste også. Til udlandet….
Men i maj 1872 var Pio igen hjemme.
Han var således med til at træffe den fatale beslutning om at gennemføre et planlagt arbejdermøde på Fælleden i København, til trods for at politiet havde nedlagt forbud mod det. Mødet skulle støtte
de københavnske murere, der strejkede
imod slavetimen: De ville ligesom alle
andre gå hjem efter 10 timers arbejde i
stedet for 11.
Pio, Brix og Geleff blev arresteret, så
snart de havde opfordret til afholdelse af
mødet, som er gået over i historien under
overskriften »Slaget på Fælleden«.
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Mogens Abraham Sommer
(tv) - træsnit i
hans egen bog
»Stadier paa
Livets Vej«
1868.
H. H. Grau
(th), oprindelig
købmand, norsksvensk vicekonsul. Var engage
ret i Venstre
og en af Bergs
stærke støtter.

De blev alle afhørt og senere stillet for
retten og idømt lange fængselsstraffe.
Under en afhøring i juni 1872 kom Pio
ind på den socialistiske agitation i Kolding. Det var nemlig ikke kun Geleff, der
i disse år var rejsende i socialisme. Også
lægprædikant Mogens Sommer havde
gæstet byen med sit omfattende foredrag. Pio oplyste således i retten, at Sommer i et brev den 3. maj 1872 havde bedt
om at få »Leien til Forsamlingslokalet
betalt, hvorhos han afgav, at han i Kolding havde erhvervet 500 Medlemmer til
Foreningen, og bad om at faae tilsendt
Medlemskort til, han troer sikkert, Consul Graa sammesteds, der vilde besørge
Indmeldelsen. – Der blev imidlertid ikke
sendt Medlemskort dertil (…)«1.
Den forening, Sommer her henviser
til, er den danske sektion af den Internationale Arbejderforening, der i vore dage
er blevet til Socialdemokraterne.

500 koldingensiske medlemmer af Internationale? Det lyder så spændende, at det
fortjener en nærmere undersøgelse:

..en barbarisk, hensynsløs og
nederdrægtig Voldsmagt…
Louis Pio blev altså vakt af begivenhederne i Paris i foråret 1871. Han var blevet begejstret over, at folket havde væltet
magthaverne af tronen.
Kolding Avis (herefter forkortet KA)
delte ikke hans begejstring. Avisen skriver – så at sige post festum – lidet flatterende om kommunen:
»Den saakaldte »Kommune« er altsaa,
som godt er, omsider slaaet til Jorden, og
mange af dens Ledere og Haandlangere
have allerede faaet deres fortjente Straf
(…)«2.
Det må sandelig nok siges. I alt blev
»36.000 blev arresteret. Heraf 819 kvin-

102

279037_Aarbog.indd 102

12/10/07 8:24:14

der og 538 børn. 10.000 blev dømt, 23
henrettet og 4.600 deporteret til straffearbejde i Ny Caledonien. De, der nåede
at flygte, måtte vente 10 år i eksil på amnesti. Fransk arbejderbevægelse behøvede næsten 10 år for atter at rejse sig, og
Første Internationale, der blev gjort ansvarlig for kommunardopstanden, fik sig
et definitivt knæk.«3
Omfanget af barbariet kan KA selvfølgelig ikke have kendt i juni 1871. Men
tendensen er klar: Det afvigende er ikke
velkomment.
Avisen accentuerer sin holdning ved i
fortsættelse af det ovenstående citerede at
skrive, at under pariserkommunen »optraadte de ved almindelig og uindskrænket Valgret valgte Mænd som Ledere af
og til dels Førere for en saa barbarisk,
hensynsløs og nederdrægtig Voldsmagt,
at Historien neppe kan opvise Mage dertil.«4
Kommunen bliver altså anvendt som
et argument mod indførelsen af denne
valgret. Her skal man erindre sig, at junigrundloven fra 1849 i 1866 var blevet
erstattet af »Den gjennemsete Grundlov«, som indskrænkede almindelige
menneskers valgret bl. a. ved, at kongen
udpegede 12 af Landstingets 66 medlemmer. Det var denne indskrænkning, partiet Venstre kæmpede imod under den
såkaldte forfatningskamp indtil systemskiftet i 1901.
Kolding Avis var ikke en ultrahøjreorienteret avis. Den udtrykte blot de meninger, som det almindelige, besindige
borgerskab besad. Den bevæger sig da

heller ikke ud i længere redegørelser for
pariserkommunen, men holder sig til en
ganske overfladisk karakteristik af den: I
Paris har man »hverken respekteret Formue, Kunst eller Videnskab, og det er
netop den farlige Lære, som nogle af vor
Tids Modeprædikanter i den politiske
Verden søge at gjøre gjældende.«5 Hvad
kommunen ellers gik ud på overlades til
læsernes fantasi – og det har næppe skortet på bloddryppende forestillinger om
de bestialske kommunarder og petrolleuser…
KA havde i 1871 monopol på meningsdannelsen i Kolding. Lad os derfor se,
hvordan netop denne avis forholdt sig til
nogle mere hjemlige tildragelser i form
af milepælene i den socialdemokratiske
bevægelses historie fra »Pios vækkelse« i
maj 1871 til hans arrestation i maj 1872.
KA skriver intet om de to »Socialistiske
Blade«, Pio udsendte i maj og juni 1871.
Men man er klar over, at noget er i gære:
»Selskabet »Internationale« skal ifølge
»sikkert« (?) Forlydende i »Helsingborgs
Tidning« tælle 2.000 Medlemmer i Sverig og omtrent 3.000 i Danmark.«6

Vor hæderlige og oplyste
Arbeiderstand
Danmark havde i 1870 1.793.000 indbyggere.7 Samme år boede der 5.400 i
Kolding.8 Statistisk set skulle der altså
have været ni medlemmer i Kolding. De
har i så fald været enkeltmedlemmer af
Internationale, for på det tidspunkt var
den danske organisation slet ikke dannet
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Udsigt fra Hospitalsgade 35 næsten som koldingenserne må have oplevet den i 1872. Slotsøbadet
skjuler i dag panoramaet.

endnu.
At der den 21. juli samme år udkom
en ugeavis ved navn »Socialisten«, vakte ikke redaktøren på Kolding Avis’ opmærksomhed.
Ugeavisens eksistens skulle dog snart
gå op for den selv samme redaktør, som
14. august refererer den foregående lørdags nummer af Socialisten for, at der vil
blive oprettet en dansk afdeling af Internationale. »Skjøndt der heldigvis kun kan
ventes en ganske forsvindende Tilgang
fra vor hæderlige og oplyste Arbeiderstand til denne Forening, af hvilken Enhver der ikke kan være sit Navn bekjendt,
kan blive anonymt Medlem mod et maa-

nedligt Bidrag af 16 Sk, anseer »Dagens
Nyheder« det dog ikke for overflødigt
at raade Enhver fra at melde sig ind i
en Forening, hvis Love endnu ikke ere
bekjendte, men som bl. a. efter »Socialistens« eget Opgivende ønskes kaldt til
Live derved, at Kommunen om faa Maaneder vil være gjenoprettet i Paris. Disse
Ord tale tilstrækkeligt for sig og behøve
ingen nærmere Kommentar.«9
Ironien over anonymiteten viser, at
KA nok ikke kendte – eller ville vedkende sig – de metoder, som Internationales
modstandere skulle komme til at benytte
sig af: Sortlistning og chikane mod opsætsige arbejdere. Allerede i Socialisten
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nr. 16 skriver en mand fra Horsens, at
nogle arbejdere er blevet afskediget. Han
mener, at der er vilje til at samle ind til de
afskedigede, men på værkstederne er der
stor frygt for at gøre noget sådant. »De
Frygtsomme tager sig en Snaps på Grund
af Slavesindet. Derfor er det nødvendigt
at være meget tålmodig med Hensyn til
at vække Menneskeånden.«10
Det var altså ikke uden grund, at Internationale åbnede mulighed for anonymitet.
Man lægger også mærke til, at avisen
håner de danske socialister for at ønske
Pariserkommunen tilbage.
Den Internationale Arbejdersammen-

slutning (senere kaldet 1. Internationale eller blot Internationale) var blevet
grundlagt i 1864 i London af bl.a. Karl
Marx. KA har næppe ofret mange linier
på denne nyhed, men i september 1871
føler man sig foranlediget til at skrive lidt
om Internationales program. Organisationen havde i 1869 øjensynlig vedtaget
nogle »grundsætninger«: »Foreningen
erklærer sig for ateistisk (d.e. fornægter
Troen paa Gud), den fordrer Afskaffelse
af al Religion, erstattet af Videnskaben,
menneskelig Retfærdighed i Stedet for
guddommelig Retfærdighed, Ophævelse
og Undertrykkelse af Ægteskabet.«
Og paa et andet Sted hedder det: »Vi
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fordrer umiddelbar Lovgivning ved Folket selv, Afskaffelse af Arv, samt Grunden og Jorden erklæres for fælles Eiendom««.11 Avisen har valgt at lade ordene
tale for sig selv - sikkert ud fra et ræsonnement om, at ethvert fjols jo kunne se,
hvor tåbelige disse socialister var: Gudløse sexgalninge, der vil have folkestyre
og afskaffe arveretten.
Tak for kaffe, synes redaktøren af KA
at have sagt.
Socialdemokraterne fejrer deres fødselsdag den 15. oktober. Det var nemlig
den dag i 1871, at Den Internationale Arbejderforening for Danmark blev stiftet.
Dette skrev KA intet om, og sådan går
det jo ofte med de betydningsfulde begivenheder: Det er først bagefter, at man
kan se betydningen.
Heller ikke en begivenhed, der foregik
ca. tre uger før, havde avisens bevågenhed.
Her var nemlig den allerførste afdeling
af Internationale i Danmark blevet stiftet
af 24 mænd i Foerlev Kro ved Skanderborg. Det var altså ikke industriens kernearbejdere, der var revolutionens fortrop i Danmark, men arbejdere og håndværkere på landet. Initiativet var taget af
tre småhåndværkere: En væver, en smed
og en skrædder.
De havde været i kontakt med Louis
Pio, som da også havde sendt en hilsen
til mødet.
Denne hilsen er ganske vist underskrevet af udgiveren af »Socialisten«,
Harald Brix, men håndskriften er, ifølge
Leif Juul Pedersen, Pios.12 Pio var nemlig

ikke trådt åbent frem på det tidspunkt.
»Socialisten« havde selvfølgelig skrevet om mødet. Vi får at vide, at 23. sept.13
var der mere end 100 husmænd og landarbejdere til møde ved Skanderborg. En
af indbyderne gjorde ved at citere fra
Reinholdt Jensens blad fra 1865, opmærksom på, at socialismen ikke var en
ny sag. Han opfordrede de fremmødte til
at holde »Socialisten« og til at melde sig
ind i Internationale. Han ville også gerne
besvare spørgsmål om sagen.
En anden opfordrer til, at man ikke
nævner navne på medlemmer, for det vil
føre til forfølgelse, (der var den igen!). 24
meldte sig straks ind og næste dag 5.14
Leif Juul Pedersen skriver, at mødet –
via »Socialisten« – vakte opsigt over hele
landet. Men altså ikke i Kolding.
Til gengæld spidsede redaktøren af KA
pennen i tiden op til oprettelsen af selve
Den Internationale Arbejderforening for
Danmark. Således refererer avisen den 6.
okt. det nyligt afholdte møde i den københavnske dansesalon Phønix i Helliggejststræde, hvor der kunne være 1.000.
At der kom 1.500, viser den interesse, der
var for sagen.
Hele september måned havde Pio arbejdet med programmet for Internationale,15 og organiseringen af Internationale kunne tage sin begyndelse. Muligvis
har mødet, KA omtaler, været en slags
formøde til selve stiftelsen? I de dage
kørte der også en strejke på B & W. Entreen fra de sidste 500 deltagere – dem
der ikke var plads til – gik til »Strikeforeningen«.16
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I 1871 var den engelske betegnelse
for en strejke endnu ikke blevet fordansket. Gad vist, om man udtalte ordet med
»i« som i »is«? På mødet var Geleff dirigent og han gav ordet til Brix. Disse
herrer nævnes uden videre i KAs omtale.
Jeg tror, det er første gang, de omtales i
KA, så den manglende introduktion kunne tyde på, at de på anden vis var blevet
kendt af det koldingensiske publikum.

Brix havde indkaldt til mødet for at
udrede trådene vedrørende strejken på
B & W. Det gjorde han imidlertid ikke
– ifølge avisen.
Ligeledes bliver »Mekanikus Rasmussen« bebrejdet at have holdt et alt for
langt indlæg.
Maskinarbejder Lundbeck talte om, at
alle arbejdere måtte støtte B & W-arbejderne - uanset fag. Dette indlæg høstede

S. W. Bruuns tobaksfabrik anvendte – som det fremgår af billedet – mange børn. Fabrikken
åbnede før 1848. S. W. Bruun – der overtog fabrikken i 1873 – donerede et ret stort beløb til
Kolding Arbeiderforening i 1872. På det tidspunkt var han bestyrer af fabrikken.
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de stort bifald. Civilingeniør Rasmussen
prøvede at forklare begrebet »kapital og
arbejde uden at det dog lykkedes ham«.
Lægprædikant Mogens Sommer fortalte
om forfølgelse og straffe, han havde været udsat for. Han lovede Guds velsignelse til arbejderne, hvis de fortsatte arbejdsnedlæggelsen.
Andre havde også ordet. To resolutioner, om at arbejderne skal fortsætte strejken, og at de nok skal få understøttelse,
vedtoges ved håndsoprækning.
Det er ikke KA selv, der har skaffet oplysningerne. De har det hele fra Dagbladet – Højres avis.17
Mogens Sommer, som vi snart skal
stifte nærmere bekendtskab med, var
velkendt af KAs læsere, da han tidligere
havde holdt tale i Kolding.

Rejsende i socialisme
Det var Poul Geleff, der fik plantet socialismens fane i provinsen. Det skete ved
en lang rejse i Jylland i efteråret 1871.
Turen bragte ham bl.a. til Århus, Randers, Ålborg, Skanderborg osv.
Avisen refererer alle disse møder, hvilket læserne ikke skal trættes med her,
hvor jeg kun vil fremdrage de markanteste formuleringer vedr. Geleff i almindelighed og Internationale i særdeleshed.
Bevægelsen bliver beskyldt for betænkelig omgang med betroede midler. På
et møde i Århus mente dirigenten, smedemester Karstensen, at »det sagtens var
Meningen hos Foreningens Styrelse, at
den stak Foreningens Midler, 7000 Rd.,

i sine egne Lommer.«18
Sådanne insinuationer ses flere gange.
Under overskriften »Brix og Geleff afklædte« beskyldes de to for at have fiflet
med en indsamling:
Der er indsamlet 300 rigsdaler til strejkende snedkere, men kun 60 er blevet udbetalt, oplyses det i et referat fra et møde
hos snedkerne. Brix fortalte, at »Pengene
er udgivne, og at de lige slog til.« Ifølge
avisen havde ingen i forsamlingen tillid
til nogen af bestyrelsen: »De havde kun
søgt sig et Levebrød i »Internationale«.«
Ikke nok med det: Brix har også åbnet et
brev til sektionsformændene og brændt
det. På et møde i Internationale – meddeler KA - blev Brix og Geleff angrebet
af Kühl, Forsberg, sporvognskonduktør
Jacobsen og købmand Mundberg. Det
brændte brev havde indeholdt penge og
var fra Jylland. Der »vexledes et Par meget delikate Repliker, hvorved man fik et
kun lidet lysteligt Indblik i den socialistiske Agitations Maskineri og Administrationens Mysterier.«19
Disse beskyldninger er sikkert ikke
gået sporløst hen over det læsende publikum i Kolding. For hvis der var noget,
man havde en holdning til, var det langfingrede personer…
Man besøger – ifølge KA - ikke risikofrit et møde i Internationale: en »Arbeider, der tidligere har været sindssyg,
og som overværede Arbeidermødet, er
bleven saaledes greben heraf, at han atter er bleven sindssyg«20. Han har således
ødelagt inventar i en havepavillon, han
brød ind i.
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I 1861 fik Kolding et gasværk. Arbejderne på billedet har måske hørt om Geleff i deres barndom.

Værre kan det næsten ikke gå.
I det hele taget er det misliebige personer, der kommer til møderne. F. eks.
oplyses det, at en skærslipper på et møde
havde anbefalet, at man afskaffede religionen, præsterne og kirkerne.
Møderne er i det hele taget præget af
splid og ballade: I Århus blev bladets referent generet og en taler overdøvet af
støj.21 I Randers blev Geleffs foredrag
afbrudt af bifalds – og mishagsytringer.22
Værre bliver det i København: da man
havde hørt rygter om, at nogle avisers
referenter skulle have prygl ved et møde
søndag den 30. december på Nørrebro,

besluttede disse blade at ophøre med at
sende referenter. »De kunne saa meget
lettere gjøre dette, som Socialisterne, der
selv have foranlediget, at Referenterne
indfandt sig, ved at fremsætte den Beskyldning, at Pressen vilde tie Bevægelsen til døde, nu ikke mere kunde udtale
dette…«24
Bevægelsen blev – som det er fremgået
– ikke tiet ihjel. Hertil var nysgerrigheden over for de nymodens galninge alligevel for stor.
Den i vore dage så anvendte disciplin
i politik (såvel som i fodbold) – at gå efter manden i stedet for bolden – var ikke
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Kolding fik en jernbanestation i 1861. Bygningen er foreviget på et maleri over en dør på
Kolding Rådhus.

ukendt for KA. Blandt andre selveste
Karl Marx må holde for.

Marx hængt ud for at være rig
Han siges at være en meget rig mand. En
større overdrivelse er – når man nu kender til Marx’s evindelige pengeproblemer
– vist sjældent set.
»Hans socialistiske System er i øvrigt
ikke stort Andet end en ny Udgave af den
gamle Fourierisme, men ved siden af at
være Revolutionsmand synes Marx vedvarende at være en ægte Tydsker og at tro
paa, at »Pangermanismen skal komme til
at beherske Verden.«« Sådan kan en uvidende redaktør nedgøre en af datidens
helt store tænkere ved at spille på tysk-

fjendtlige strenge. – Hvor stor kendskabet til Charles Fourier har været i Kolding i 1871 vides selvfølgelig ikke. Men
Marx var nu ikke ligefrem imponeret af
manden, hvis phalansteré-system fik ham
– Marx – til at tænke på bordelvirksomhed…
Mens Karl Marx blev ålet for sin påståede rigdom, så må Brix finde sig i at
få betegnelsen »falleret Musikhandler«
hæftet på sig.25
KA låner et længere portræt af Geleff
fra Sydsvenska Dagbladet, som har fremstillet ham som en floskelmager. Vi får at
vide, at Geleff har været seminarieelev
og muligvis seminarist, og senere har han
som typograf købt et trykkeri i Ribe og
udgivet bladet Heimdal, hvor han har
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skrevet mod preusserne. Han var med i
den frivillige skyttebevægelse. Han kom
i to uger i fængsel for at fornærme den
preussiske konge. I København har han
sammen med Lucianus Kofod udgivet
bladet Heimdal, »som var meget militaristisk og nationalistisk«. I efteråret 71
er han blevet det modsatte og går hånd
i hånd med »antiskandinaven« Bjørnbak.
(Lars Bjørnbak stiftede Aarhus Amtstidende og var en kort overgang medlem
af Internationale – i lighed med andre
venstrefolk).
Geleff hader vist dem, der ikke har villet lade ham blive leder i pressen, »hvortil han savner enhver Berettigelse, hvad
Dannelse og Evner angaar«. Han kan
muligvis komme i rigsdagen, hvor der
findes andre »der ikke i nogen Henseende står høiere.«26
Et fint eksempel på, at man kan bebrejde en person for at have de samme
holdninger som én selv – når han har
ændret disse holdninger til det modsatte.
Desuden demonstreres det, at politikerlede ikke er en ny opfindelse.
KA kan ikke advare nok mod Internationale og dens ledere: »I »Socialistens«
Lørdagsnummer kommer det - vistnok
uforvarende - frem, hvilket Tyranni de,
som slutte sig til den samfundsopløsende
Forening maa underkaste sig. Det hedder ordret: »Alle, som ere indtraadte i
Foreningen, have samtidig forpligtet sig
til at adlyde den midlertidige Bestyrelse«,
og denne vil af alle Kræfter undertrykke
ethvert separatistisk Forsøg fra et eller
andet Medlems Side samt uden Skaan-

sel erklære den for udelukket, der lægger
Hindringer iveien for Foreningens Udbredelse og Optræden. Man tænke sig,
at vore hæderlige selvstændige Arbeidere
skulle forpligte sig til at adlyde Personer
som falleret Musikhandler Brix, forulykket heimdalsk journalist Povl Geleff og
Konsorter, at de skulle i det fri Danmark
underkaste sig et saadant Tyranni! Vi ville se det, før vi tro det, at der her i vort
Land af Arbeidere skulle blive reist en
Trone for – Arbeidertyranner.«27

Nabosnak i Konsul Grausgade ca. 1905. I dag
er gaden renoveret. Konsul Grau fik opført en
mængde småhuse - i bogen »Kolding før og nu«
kaldes det spekulationsbyggeri.
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Internationales politik bliver - gennem hele efteråret 1871 - præsenteret i
små portioner. Man hæfter sig mest ved
udtalelser om det nationale spørgsmål
(skal Danmark have et forsvar?), religionen (skal stat og kirke skilles), ægteskabet
og ejendomsretten.
En helt særlig bevågenhed ydes den
omstændighed, at Internationale i præsentationen af programmet havde ytret,
at man »ville sætte vore Fordringer igennem med Loven eller – uden den.«
Det var jo nærmest en opfordring til
revolution, og Geleff skoses da også for på
sin jyske rejse ikke at have mod til at forsvare eller fastholde disse udtalelser, som

er dikterede af socialismens udenlandske
hovedforening, »som jo netop spekulerer
i saadanne krasse Ytringer, der ere beregnede paa urolige Hoveder, hos hvilke
netop de vinde størst Bifald desto større,
jo mere fortvivlede de ere. (…)Kan man
faa Mængden til at tro, at den, idet den
deltager i Vold, begaaer Kontraktbrud og
stræber at arbeide for Gjennemførelsen
af samfundsnedbrydende Reformer, netop udøver den sande Kristendom, saa har
man skaffet sig en virksom Alliance selv
hos den ellers Velsindede, for hvem det
er lykkedes at gjøre Sort til Hvidt. Ondt
til Godt.«
Selve Internationales program gengi-

Smedegården - Torvegade 3 - ca. 1912.
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ves aldrig. Det er nu også langt hen ad
vejen et særdeles organisatorisk program
uden de store politiske erklæringer. Imidlertid leverer KA et ganske fyldestgørende referat af en tale Geleff har holdt. Jeg
tror, at referenten kommer meget tæt på
de udtryk og vendinger, Geleff har anvendt.

Geleff har ordet
Geleff har udgivet et par bøger, men hans
taler er mig bekendt aldrig trykt i deres
helhed – undtagen altså i KA. I parentes
noterer referenten, efter tidens skik, publikums reaktioner. Avisen skriver:

»Vi har fra velvillig Haand modtaget
følgende Beretning om Mødet i Odense
i Løverdags:
Efter forudgaaet Bekjendtgjørelse
havde Agenten for den danske Afdeling
af »Internationale«, Poul Geleff, sammenkaldt et Arbeidermøde i »Pantheons
Cirkus« til Løverdagen den 3die ds. Som
Følge heraf havde Pastor Møller berammet et Møde paa Raadhuset samme Aften, hvor han vilde holde et Foredrag
over Socialismen for den herværende
danske Arbeiderforening. Medens det
sidstnævnte Møde var besøgt af ca. 300
(* Efter andre Beretninger af 700. Red.
af »Kold.Av.«) medlemmer, var det først-

Et smedeværksted ca. 1912.
Måske har den ældre herre i baggrunden oplevet Kolding Arbeiderforenings stiftelse i 1872?
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A.L. Johansens Møbelfabrik tv. brændte i 1906. Høffdingsgade blev senere til Jernbanegade.

nævnte besøgt af over 1.000 Mennesker
af alle Samfundsklasser.
Geleff begyndte sit Foredrag med at
omtale, at der er ingen Ting, der nu om
stunder roses saameget som vor Kultur,
og der er ingen Ting der roses saameget
som de nuværende Fremskridt; men siger Taleren, naar man undersøger den
saa meget priste Kultur rigtigt, saa vil
man se, at den snarere er til Skade end til
Gavn. Den Pragt, som er tilstede, kommer kun den mindste Del af den arbeidende Klasse til gode. Det er Tilfældet,
at Kulturen staaer paa samme Trin og
maaske lavere, end for 1000 Aar siden. 28
Man siger, at Arbeideren er en fri mand
nu om stunder og at der er aabnet ham

lige Adgang til alle Samfundsgoder med
den Rige, dette er slet ikke Tilfældet, han
er snarere en Slave af den Rige. Når den
Rige vil have en Arbeider, spørger han
ikke denne om, hvormeget han vil have
i Dagløn, eller hvor meget han behøver
til at leve for, men han siger: Saa og saa
meget vil jeg give Dig (Rigtigt). Mere vil
og kan jeg ikke give, ellers kan jeg ikke
holde Rang med mine Ligemænd, ellers
kan jeg ikke holde standsmæssige Selskaber, ellers kan jeg ikke holde glimrende
Ekvipager, og ellers kan jeg ikke give min
Familie luxiøse klæder osv. (Hør! Bravo!).
Naar Arbeideren siger, at det er umuligt
deraf at kunne forskaffe sin Familie det
allernødtørftigste; det daglige Brød, saa
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svares: »Det kommer ikke mig ved, vil
Du ikke arbejde for den Løn, er der Andre der vil. Det kommer ikke mig ved,
hvorledes Du lever, enten Du tigger eller
stjæler, men stjæler Du fra mig, skal jeg
vide at sørge for, at Du bliver taget ved
Vingebenet (Stærke Bilfald, det er sandt,
Leve Geleff!). Det nytter ikke at nægte
det, saaledes er Forholdene for Arbeideren.
Dernæst gik Taleren over til at omtale
andre Samfundsforhold. Man siger »Socialismen er saadan noget farligt Noget.
Den vil blandt Andet ophæve Staterne«.
Det vil den i Virkeligheden ikke, den vil
kun omordne den nuværende Samfundsorden og da navnlig ophæve Nationalhadet mellem de forskjellige Stater, og som
en Følge deraf ogsaa afskaffe Hær og
Flaade, hvorpaa der Aarlig ofres 7-8 Millioner, den vil have, at al Krig skal ophøre, der som oftest kun fremkommer ved
en enkelt eller faa store mænds Lyst og i
deres Interesser, men gaar altid ud over
de Smaa, som sjelden ved, hvorfor de skal
lade sig slaa ihjel. Den vil have Kongehuset afskaffet, hvorpaa der Aarlig offres 1
million, tilligemed alle de Dagdrivere af
Hofslæng og titulaire Embedsmænd, der
skal omgive Kongehuset, og i dets Sted
have en Præsident, der vælges paa 3-4
Aar, som maa kunne afskediges, naar han
ikke styrer Landets anliggender i Folkets
interesser (Bravo!).
Den vil ophævelse af den nuværende
Embedsstand, der udsuger Landet ved
den store Løn, den er aflagt med; Folket skal selv vælge sine Embedsmænd og

afskedige dem, naar de ikke røgter deres
Embedsgjerning tilfredsstillende, og der
skal aabnes Alle lige Adgang til Statsembeder og ikke forbeholdes en enkelt
Stand, saa skulde
Embedsmændene nok blive lidt mere
manerlige ( Bravo! Hurra for Geleff!).
Det er Tilfældet, og det nytter ikke at
nægte, at den nuværende Embedsstand
træder op med alt for megen Myndighed,
navnlig overfor den simple Arbeider.
Skal en Arbeider til en Embedsmand,
gaar han altid til ham med en vis Frygt
(Bifald, enkelte modsigende Stemmer),
og naar han saa kommer til ham, skal han
staa og tiltale Embedsmanden med hr.
Etatsraad! hr. Justitsraad! osv. og det altid
i Ydmyghed og med en unaturlig Høflighed, hvorimod Embedsmanden sidder
og tiltaler Arbeideren paa en saa bydende Maade, som om denne er hans Slave
(Bravo! Enkelte modsigende stemmer).
Der er en Selvfølge, at der gives Undtagelser, der findes ogsaa humane Embedsmænd, men det er kun den mindste Part
(Endel Uro og Mumlen).
Geleff: »Det lader til at her er mange
Amtmænd (Embedsmænd?) tilstede i aften«.
Den nuværende Regeringsmaade er
uheldig, i stedet for Tokammer vil Socialisterne have Etkammer, derved vil Arbeidernes Indflydelse bedre kunne gjøres
gjældende og man skulde have Ret til at
skaffe Rigsdagsmænd bort, naar de ikke
varetage Vælgernes Interesser på tilbørlig Maade.
Skatterne ere uheldig fordelte, da den
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simple Mand maa svare ligesåmeget i indirekte Skat som den Rige. Alle indirekte
Skatter skulle derfor ophæves, i hvert Fald
paa alle nødvendige Artikler, og direkte
Skatter paalægges den, som har Evne til
at betale. Den eneste Skat, Arbeideren er
fri for er Rangskatten (Munterhed).
Dernæst vil Socialisterne have indført
fri Religionsøvelse, og Menighederne
skulle selv ansætte og afskedige sine Præster, hvis Tal skulle betydelig indskrænkes. Kirkerne skulle ophøre at være under
Statens Kontrol, men overlades til Menighederne til fri Raadighed. Præsternes
Løn skal betydelig indskrænkes og være
fast. Der blev ikke nær saa mange theologiske Kandidater, hvis Embederne ikke
vare saa fede (ja!), thi det er blot af Lyst
til et fedt Kald de studere og ikke af indre Trang; det giver ofte Forargelse i stedet for Opbyggelse, idet Præsterne ikke
selv gjøre, som de prædiker. Alle Præste
gaarde paa Landet skulle ikke være større
end til 1 Hest og 3-4 Køer. Det maa være
tilstrækkeligt. Resten af Jorderne skulde
der gives Adgang til for Indsidderne og
jordløse Husmænd at drive. Vorherre
sagde til sine Apostle: »Gaa ud i Verden
og lære alle Folk«, naar vi saa sige til vore
Præster: »Kjør enspændet ud osv.«, maa
det være tilstrækkeligt.
Det er alt sammen meget godt, men
den paapegede Ordning gavner endda
ikke Arbeideren stort. Det, som man skal
stræbe hen til, er, at Alle skal være Arbeidere og Alle Arbeidsgivere, saaledes som
det var for 50 Aar siden, da kunde Enhver,
som var Haandværker, blive Mester, nu

tager Fabrikkerne Alt i deres Hænder og
levner Intet til den dygtige Arbeider at
gjøre paa egen Haand. – Man har sagt, at
Socialisterne vil, at Formue og Eiendom
skal deles. Dette er just ikke Tilfældet,
skjøndt det i Princippet kunde være rigtigt, saaledes levede f. Ex. de gamle Kirkefædre. En ældre Kirkefader, har saaledes sagt, at hvis en har rigeligt og ser en
Anden lide Nød, saa skal han dele med
ham, og en anden Kirkefader har sagt, at
Enhver rig Mand er en Tyv. Men saaledes
gaa hen og dele Formue og Gaarde paa
Landet lader sig nu ikke udføre, undtagen vi skulle slaa alle Kapitalister og Eiere ihjel (Munterhed), og saa blodtørstige
ere vi ikke. Et fuldstændigt Fællesskab er
ikke Meningen og er ogsaa umuligt, thi
naar Alle som f. Ex. skulde dyrke Jorden
levede i Fællesskab, vilde Følgerne blive,
at kun den gode Jord blev dyrket, den
simplere, som koster mere Anstrængelse, vilde blive ubenyttet, og derved vilde
en stor Del af Statens Formue gaa tabt.
Ligeledes i Haandværksstanden. Saadanne Anskuelser er ikke Socialisme, det
er Kommunisme, der er hinanden aldeles modsigende Anskuelser. I en Retning
ligner Socialisme Kommunisme, idet de
begge vil have alt Fabriksarbeide udført i
Fællesskab af Arbeidere, og der var Intet
til Hinder for, at 20-3029 Arbeidere slog
sig sammen om at drive en Fabrik og
dele Udbyttet; men det nytter heller ikke
strax at tænke herpaa, da de mangler
Penge til at begynde med. Taleren har
ofte foreslaaet en Maade, hvorpaa det
kunde ske, nemlig ved at oprette en La-
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anebank for Arbeiderne med et Grundfond på 2 millioner (en Stemme: »Hvor
skal de Penge komme fra?«) Geleff: »De
kunde jo let tilveiebringes, naar man ophæver Hær og Flaade samt indskrænker
Embedsmændenes Tal og Løn, man maa
heller anvende nogle af de mange Millioner paa det fælles Samfunds Vel end
paa Krige, et stort Hofslæng og den store
mængde Præster.« (En Stemme: »Hvorledes skal det gå med Degnene?«) Geleff:
»Der skal oprettes mange flere skoler og
følgelig ansættes mange flere dygtige

Lærere, men ikke saaledes, at de fattige
Børn skal henvises til simplere Skoler
end de Rige til de bedre; Undervisningen
skal være fælles for Alle lige fra det 7de til
det 16de Aar, derved vil al Standsforskjel
mere og mere ophøre.«
- Der siges, at Socialismen kun er for
den Fattige, men Taleren vil Paavise at
den ogsaa er for den Rige med Hjerte
og Forstand, hvorimod den er en Fjende
af den kortsynede Rige, der kun skraber
penge sammen til egen Fordel. (Bravo!)
Efter endnu at have omtalt det Narag-

Personalet på Leneths Jernstøberi. Det var anlagt i 1852, men hvornår billedet er fra, vides
ikke med bestemthed.
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tige ved, at Rigmænd og Embedsmænd
lægger saamegen Vind paa at bære Stjerner og Ordener og blive kaldt hr. Etatsraad og hr. Justitsraad m.m., sluttede Geleff sit Foredrag med at udtale sin Glæde
over, at Arbeiderne i Fyens Hovedstad
ligesom i de større Byer i Jylland sluttede sig til »Internationale, hvor meget
Storborgerne end har gjort for at forhindre det, og paa hans Spørgsmaal, om der
ønskes dannet en Afdeling af Selskabet
heri Byen, besvaredes det af flere Stemmer bejaende. Geleff lovede da at komme igjen om 8 eller 14 Dage for at danne
Foreningen, og sluttede med et Leve for
Odense Arbeidere, der besvaredes med et
Leve for Geleff. – Da Geleff ikke tilbød
nogen Ordet og heller Ingen forlangte
det, var Mødet i det hele taget mere roligt end de tidligere.«30
Her kunne KAs læsere for første gang
læse en nogen lunde sammenhængende
fremstilling af Internationales politik.
Specialisten i »Den Internationale Arbejderforening for Danmark«, Jens Engberg, skriver ikke noget om dette møde i
Odense. Derimod beretter han, at et tidligere møde fandt sted i »det noget sorte
Odense. Her gik det helt galt. Der var
mødt 1500 mennesker op, men hovedsageligt for at hyle Geleff ud. Det eneste,
der kom ud af mødet, var en kristelig og
national arbejderforening, under ledelse
af en præst og en herredsfoged.«31
Engberg anfører senere, at der var 200
medlemmer af Internationale i Odense.32
Så det refererede møde må jo have haft
en vis effekt.

Geleffs første møde i Odense havde
altså affødt en arbejderforening. KA havde faktisk gengivet dens love.33

Arbejderforeninger
Under overskriften »Vore Venner« kommenterede Socialisten fænomenet arbejderforening på denne måde: »Kærlighed
til Arbeiderne (…) har pludselig sat Tusinder Blomster, og Programmerne for
Arbeiderforeningerne skyder frem som
Paddehatte.«34 I Kolding blev der faktisk oprettet en sådan arbejderforening
i 1872. Det skete dog ikke uden problemer. KA antyder, at initiativtageren til
oprettelsen af Arbejderforeningen for
Kolding, købmand H.V. Meyer, havde
fået ideen fra Odense.35
Avisen mener også, at Meyer fik åbnet mødet om arbejderforeningen på en
uheldig måde, idet han nægtede at diskutere vedtægterne, som konsul Grau gerne
ville have diskuteret: »Overlærer Høier
og snedkermester Johansens beroligende
optræden bidrog ikke lidet til at bilægge
den reiste Storm«.
Nu havde KAs mediemonopol været
brudt fra 1. januar 1872, hvor Chr. Berg
var begyndt at udgive Kolding Folkeblad. (Forkortet KF). Så lad os se, hvad
denne avis skriver om sagen »som fortiden drøftes overalt«36:
Den skal »nok vinde den Tilslutning
og Interesse, som Anliggendet har Krav
paa, og som er fornøden.
Dette Haab tør ikke svækkes ved Resultatet af et uheldigt og upraktisk Til-
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Annonce i Kolding Avis januar 1872.

løb, som i søndags blev givet her til Stiftelsen af en saadan Forening, idet hr.
Kjøbmand H. V. Meyer havde anset det
for passende, med Dags Varsel at indkalde Byens Indvaanere til et Møde paa
Raadhuset Søndag Eftermiddag kl. 4,
hvor hr. Meyer til den talrige Forsamling
lod uddele Eksemplarer af Vedtægter for
Kolding Arbejderforening (…)
Paa hr. Konsul Graus Forespørgsel,
om man ikke fandt det nødvendigt og
rigtigt at aabne en ordnet Forhandling
om denne saa betydningsfulde Sag, for at
diskutere og prøve bemældte Vedtægter,
gav hr. Meyer paa usømmelig og personlig fornærmelig Maade det Svar, at man
ikke indlod sig paa nogen som helst Diskussion om Vedtægterne, man kunde tiltræde, hvem der vilde, og lade være om
man saa vilde. Samtidig med denne i vor
Tid ellers ikke anvendelige Metode at
vedtage Love uden Forhandling, fandt
dog fra Indbydernes Side den Inkonsekvense Sted, at der gaves D’Hrr. Overlæ-

rer Hansen og Snedkermester Johansen
Lejlighed til at anbefale de uddelte Vedtægter som »ufejlbarlige«.
Under Bifald af Pluraliteten af de tilstedeværende Arbejdere og et stort Flertal af Forsamlingen i det hele taget, samt
støttet af D’Hrr. Kjøbmand Grooss, Bager Grau o. Fl., lovede hr. Konsul Grau at
vilde i Forening med andre agtede Medborgere en af de første Dage foranstalte
et ny Møde, hvor da skulde blive forelagt
(ikke Vedtægter og Love) med Udkast til
saadanne for en Arbejderforening, ved
hvilket Møde der da vilde blive aabnet
en fri Diskussion over Lovforslagenes
Indhold, hvad der maatte anses for den
første Betingelse for en heldig Bassering
af en Forening, der absolut behøver almindelig Tilslutning gjennem alle Samfundsklasser, naar noget virkeligt Stort
og Godt skal udrettes.
Det fortjener sluttelig at fremhæves,
at der ved Mødet blandt almindelige
Arbejdsmænd hørtes udtale, at Stedets
Forhold ikke krævede Stiftelsen af en
Arbejderforening lavet i Hastværk; men
ønskeliggjordes en saadan, bygget paa
besindigt og velovervejet Grundlag, da
vilde Foreningen komme rettidig og give
Haab om gode Frugter.«37
Artiklen er indsendt af »En Arbejder«,
men redaktøren tilslutter sig fuldstændig.
De to referater viser med al ønskelig tydelighed, at det sete afhænger af øjnene
der ser. Det rejser tre spørgsmål:
1. Hvorfor havde Meyer så travlt med at
få etableret foreningen?
2. Hvordan var Kolding Folkeblads
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H. W. Meyer (tv) var manufakturhandler i Østergade. Han kaldte sig købmand og var involeret
handel af enhver art. Han ejede Slotsmøllen.
Overlærer Knud Høyer (i midten) var uddannet farmaceut og viste ofte sine elever på Kolding
Almene Realskole forsøg med sin anseelige samling af apparater. Højremand og - ifølge KF 1711-1911 - ikke altid lige let at komme ud af det med.
A. L. Johansen (th) var snedkeren, der blev storfabrikant. Således leverede hans virksomhed
møbler m.m. til Christiansborg i 1915. I 1872 lå snedkeriet stadig på Rendebanen - senere flyttede det til Havnegade (nu Toldbodgade) hvor det brændte i 1906. Helt frem til 1990’erne var
der en butik med navnet A. L. Johansen.

(Bergs, Venstres) forhold til arbejderne?
3. Hvordan var »Stedets Forhold«?
Det sidste spørgsmål - om Koldings
industrialiseringsgrad - må vi lade ligge
til en anden gang.
Spørgsmål 2 lader sig let besvare, for
avisen gør det selv: I april er der to helsidesartikler på forsiderne om »Vort Forhold til Socialismen«. Det er formentlig
Berg selv, der har forfattet artiklerne,
hvor det konkluderes, at Venstre ikke vil
det samme som socialisterne, men arbej-

deren må have samme rettigheder i samfundet som professoren og godsejeren.38
Det første spørgsmål besvarer KF
også. Meyers hastværk skyldes, at han
ikke vil have andre med i foreningen end
dem, der »vilde følge med til hvad som
helst«.39 Dette svar kan imidlertid udbygges: Meyer og hans ligesindede var
bange for, at andre skulle komme ham i
forkøbet. Det var næppe Mogens Sommer han frygtede. Han havde ganske vist
netop holdt ikke mindre end tre foredrag
i Kolding den 22., 23. og 24. januar.
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Det foregik i Colosæum40, hvor han
den 2. aften havde 500 tilhørere.41 Intet
tyder på at 1. og 3. aften var mindre besøgt. Hans foredrag gik på melodien: Afskaf hær og flåde til fordel for arbejderne.
Sænk lægers, præsters og sagføreres honorarer. Arbejderne kan sikkert få statshjælp til at udvandre, mener Sommer, der
arbejdede som udvandringsagent. Især i
Chicago var der brug for håndværkere.
Også politisk skal arbejderne have
mere at sige, mente Sommer.
Det var jo et temmelig moderat program. Han opfordrede da også arbejderne til at slutte sig sammen efter det i
Odense givne formål. 42 KA ligefrem roste Sommer og bad læserne betragte hans
taler som »Hjerteudgydelse efter han har
brudt med Socialismen, med hvilken han
dog ikke har saa ganske lidt tilfælles, ligesom med »det forenede Venstre«.«43
Det var lidt af en bombe: Sommer var
slet ikke agent for Internationale, da han
var i Kolding. Det stiller jo unægtelig
hans tidligere omtalte fordring til Pio om
at betale lokalelejen i et noget betænkeligt skær.
Og de 500 indmeldte i Internationale må vi nok også stille spørgsmålstegn
ved. Men at interessen for organisering
var der, viser den omstændighed, at Kolding Arbeiderforening i maj 1872 kunne
mønstre 434 medlemmer44. Arbejderne
var måske blevet podet med mistillid til
Internationale og har så valgt »light-udgaven« i stedet.
Der blev ikke oprettet nogen afdeling
af Internationale i Kolding i 1871-72.

Men var Geleff aldrig i Kolding, når han
nu gæstede så mange andre byer?45
Geleff blev idømt fem års fængsel for
sit virke til fordel for socialismens udbredelse i Danmark. I dommen anføres det,
at han i 1871 forlod Kolding »efter et
længere Ophold hos Gjæstgiver Damkjær
(…) uden da at betale det for hans Logis
og Kost skyldige Beløb, 36 Rdlr.«46
Jeg tror imidlertid ikke, at Geleff var
i Kolding i forbindelse med sine agitationsrejser. Opholdet har formentlig fundet sted, før han fik forbindelse med Pio.
Engberg gør sig skyld i en fejltagelse,
når han i en fodnote til »Aktors indlæg
ved Kriminal- og politiretten«, hvor der
bl.a. blev fremlagt et eksemplar af Kolding Avis af 9.2.1872, skriver, at det drejede sig om et referat af Geleffs møde i
Kolding.
KA bragte denne dag det ovenstående meget lange referat af Geleffs tale i

Groos var sammen med Grau
en af de politiske
spidser i Kolding
fra ca.1870. Han
var af ungarsk
afstamning
- hans far var
garvermester i
Fredericia - og
rigtig gode venner
med C. Berg. Blev
direktør for Kol
ding Folkebank i
1873.
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Odense, hvilket også fremgår af forhørs
protokollen 24.6.1872.
Alle billeder i denne artikel - på nær træsnittene - er fra Kolding Stadsarkiv.
Noter:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Forhørsprotokol in Engberg 1 s. 127 – Sommer
har øjensynlig fået den kendte konsul Graus
navn lidt galt i halsen.
KA 9.6.1871.
Svein E. Lorås om pariserkommunen i Leksikon
for det 21. århundrede.
KA 9.6.1871.
Samme 12.6.1871.
Samme 6.7.1871 – det er avisen, der har sat
spørgsmålstegnet.
http://webfiler.dsh-aa.dk/publikationer/
Viggo%20Jonasen/Dansk%20Socialpolitik/
05%20Kapitel%205.pdf
Eliassen s. 501.
Samme 14.6.1871.
Socialisten nr. 16, 1871.
KA 11.9.1871.
Pedersen s. 37.
Hvis datoen er korrekt (men det er den næppe),
må der have været tale om et forberedende
møde, hvorefter et stiftende møde kunne
finde sted dagen efter. 24. sept. var under alle
omstændigheder den dag, den første danske
afdeling af Internationale kom til verden. Se bl.a.
Pedersen s. 33.
Socialisten nr. 11, 1871.
Programmet blev offentliggjort i Socialisten nr.
10, 1871.
KA 6.10.1871.
Samme.
Samme 23.10.1871.
Samme 31.1.1872.
Samme 23.10.1871.
Samme.
Samme 2.11.1871.
Samme 6.1.1872.
Samme 27.11.1871.
Samme 14.11.1871.
Samme 20.11.1871.
Samme 14.11.1871.
Disse bemærkninger blev der lagt vægt på i
retssagen mod Geleff. Her blev referatet af
mødet i Odense i KA fremlagt, hvilket indikerer,
at andre aviser ikke havde skrevet om mødet.

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

46
47
48

En»Commisionær« Rasmussen og fabrikant
Grundtmann har formentlig til politiet fortalt,
at Geleff havde udtalt sig som refereret om
kulturen. Det tyder unægtelig på stor sensibi
litet. Geleff benægtede i øvrigt i samme forhør
at skulle have anvendt udtrykket »hofsnog«. Se
Engberg 1 s.193.
Artiklen i KA skriver »naar 20 – 20 Arbeidere«,
men det må jo være en fejl.
Samme 9.2.1872.
Engberg 2 s. 126f.
Samme s. 162.
KA 13.12.1871.
Socialisten nr. 1, 1872.
KA 5.2.1872.
Kolding Folkeblad (KF) 7.2.1872.
samme.
KF 18 og 19.4.1872. Artiklen er forfattet af »X«,
som Berg brugte.
Samme 12.2.1872.
Colosæum var et forlystelsesetablissement i
Øster Klostergade – den nuværende Munkegade.
KA 24.1. 1872.
Samme 23/24/25.1.1872.
Samme 25.1.1872.
Samme 27.5.1872.
I Vejle Amts årbog 1980 skriver Alex Petersen
om oprettelsen af Internationale i Fredericia.
Det skete 28.10.1872. Altså lang tid efter Geleffs
rejser, som netop ikke bragte ham til Fredericia.
I Horsens blev - iflg. John Juhler Hansen s. 28
- Internationale oprettet få uger efter Geleffs
besøg 10.11.1871. Internationales formand i
Horsens, Grovsmed Gronemann, var kredsformand i Internationale. Engberg (2) skriver, at i
Vejle var den borgerlige modstand for hård til, at
Internationale kunne etableres.
Engberg 1 s. 402.
Samme s. 253.
Samme s. 193.
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Kongeåmuseet
I årbogens serie om museerne er turen i år kommet til Kongeåmuseet i
Vamdrup, der bl.a. har sine rødder i
byens 100 års jubilæum.

Af Poul Berrig
I 1965 fik Vamdrup en ny ledende skoleinspektør, C. Asschenfeld Birkebæk. Han
kom fra Lyngby og var meget historisk
interesseret. Vamdrup stod overfor sit
100 års byjubilæum, og han blev derfor
bedt om at skrive en bog om Vamdrups
historie. Han blev min nabo, og vi fik
jævnligt en snak over hækken. Vi boede
begge på et sted, hvor der sandsynligvis
har været en Maglemoseboplads og faldt
naturligvis i snak over de flinteredskaber,
vi fandt i haven.
En dag spurgte Birkebæk, om jeg
kendte nogle mennesker, der havde en
historieinteresse, og om vi kunne prøve
at starte en historisk forening. Ved et efterfølgende aftenmøde hos Birkebæk blev
alle enige om at forsøge. Historisk Topografisk Forening for Vamdrupegnen blev
så stiftet i 1968. Blandt stifterne var husmand Aage Jessen og proprietær Peter
Moos, som begge havde været aktive med
udgravning og indsamling af arkæologisk
materiale i mange år, og som begge hav-

de pæne samlinger af stenalderredskaber
i deres hjem. Andre genstande var indleveret til Birkebæk og blev opbevaret på
Vester Vamdrup skole samt i kælderen til
plejehjemmet »Lindely« i Vamdrup.
Da landsbyskolen i Øster Vamdrup
blev ledig ved bygningen af den nye
»Kongeåskolen«, lykkedes det Birkebæk at overtale kommunalbestyrelsen til
at overlade den gamle skoles tre undervisningslokaler til Historisk Topografisk
Selskab til museum og lokalarkiv.
Kommunen ville betale husleje, vandog varmeudgifter, men derudover måtte
foreningen, som skulle drive museet, selv
søge at skaffe penge til projektet. Lokalerne trængte til en større renovering,
som blev gennemført af bestyrelsens
medlemmer, således at museum og arkiv
kunne flytte ind i maj 1973. Desværre var
C. Aschenfeldt Birkebæk afgået ved en alt

Fra indvielsen af det første museum.
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Grænsestation ved grænsen 1864-1920 mellem Danmark og Tyskland.

for tidlig død en måned før åbningen, så
han nåede aldrig at opleve museet. Aage
Jessens og Peter Moos’ samlinger blev
foræret til museet, og opbygningen af
udstillinger gik i gang. Begrebet »montrer« var nærmest en by i Rusland, men
forskellige forretninger var så venlige at
forære os kasserede glasdiske, som – syntes vi – gjorde god fyldest i stedet. Navnet »Kongeåmuseet« blev valgt på grund
af Vamdrups beliggenhed ved Kongeåens
kilder.
I begyndelsen bestod indleveringerne
til det nye museum mest af landbrugsredskaber, som måtte udstilles i skolegården
eller deponeres på magasin på loftet over

udstillingslokalerne. Museet var åbent
den første lørdag hver måned i to timer,
og bestyrelsen passede åbningstiderne på
skift.
Gæsterne strømmede ligefrem ikke til,
bortset fra de lørdage hvor åbningstiden
faldt sammen med, at marchforeningen
»Kongeåen« benyttede skolegården som
kontrolsted i forbindelse med den årlige
»Kongeåmarch«. Ellers var det mest skoleelever, som havde stor glæde af museet
ikke mindst på grund af Aage Jessens pædagogiske evner. Han var hurtig til at finde frem til at demonstrere anvendelsen af
en skubbekværn fra stenalderen i praksis
– og han lagde selv korn til! Skoleele-
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verne nød den form for historieundervisning – og det samme gjorde de mus, som
museet havde arvet sammen med skolen.
Fra starten nød museet godt af de
omkringliggende statsanerkendte museers hjælp i forbindelse med udstillinger.
F.eks. kunne vi præsentere den berømte
Guldhøjkiste i forbindelse med en udstilling om Vamdrups bronzealder.
En afgørende begivenhed i museets historie var udsendelsen af en bog,
»Postkort fra den gamle Kongeågrænse«. Således provokeret mente bestyrelsen, at netop denne grænse måtte være
en væsentlig opgave for museet at dyrke.
Der blev derfor planlagt en udstilling om
Kongeågrænsen, der skulle åbne to måneder senere.
En gennemgang af museets samling
af »egnet materiale« til en sådan udstilling viste: To stk. postkort med motiver
fra den gamle grænse! Så bestyrelsen fik
travlt. Efterlysninger i pressen, henvendelser til gode venner, henvendelser til
relevante institutioner bl.a. Geodætisk
institut – nu Kort- og Matrikelstyrelsen,
arbejds-bestyrelsesmøder fem aftener
om ugen bar frugt. Da de to måneder var
gået, stod en udstilling færdig i den tidligere gymnastiksal.
Åbningen blev foretaget af forfatteren til ovennævnte bog, Jens Bruun. Her
talte også en tidligere grænsegendarm fra
tiden før første verdenskrig, den næsten
100-årige Nis Geehrtsen.
Udstillingen blev en succes. Der gik
800 mennesker gennem tælleapparaterne
i løbet af den lørdag-søndag, udstillingen

var åben. Forskellige rariteter dukkede
op ved eftersøgningen af materialer, bl.a.
de originale kort, som blev tegnet over
grænsen i forbindelse med grænsedragningen i 1864. Man havde heldet med
sig, og det medførte bl.a., at bestyrelsen
bestemte, at museet skulle være grænsemuseum og have grænserne som såkaldt
»idégrundlag«.
I forbindelse med en senere udstilling
om Jyllands tredjestørste højmose »Svanemosen« fik museet i en kortere periode
ansat en medarbejder, som skulle genoptrænes til det almindelige arbejdsmarked.
Han var maler af profession. Denne ressource blev bl.a. brugt til frembringelsen af et stort meget livagtigt maleri på
6 meters længde af tørvemosen. Denne
udstilling tiltrak også mange besøgende.
Efterhånden som museet blev mere anerkendt, forøgedes antallet af indleveringer af bevaringsværdige genstande med
det resultat at gulvene oven over udstillingslokalerne bugnede og blev belastet
så meget, at lofterne i lokalerne i stueetagen havde nogle faretruende buler, som
man uvilkårlig skævede lidt til, når man
færdedes under dem. Der var et stort behov for mere plads eller nye lokaler.
I 1970 blev Vamdrup centerby i en
storkommune, og der skulle udarbejdes
en ny byplan. Mange røster pegede på,
at Vamdrup havde en unik byplan med
sine fem store embedsmandsboliger lige
i bymidten. Men byrådet ville have et butikscenter, ligesom andre byer med vokseværk havde fået det.
Katastrofestemning ikke mindst hos
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planlægningsfirmaet, som skulle rådgive
kommunen. De kunne nemlig godt se, at
Vamdrup havde en unik bymidte Kommunalbestyrelsen var dog urokkelig, én
af bygningerne blev revet ned, og den
lokale Brugs byggede butikscenter på
grunden
I midten af 1970’erne flyttede den
sidste stationsforstander ud af sin tjenestebolig i den danske stationsforstanderbolig fra 1899. En stor bygning på over
700 kvadratmeter i fire etager, når man
regnede kælder og loft med. Velegnet til
udstillingsformål, fordi der var højt til
loftet.
Bygningen blev overtaget af Vamdrup
Kommune, og der blev udarbejdet en lokalplan for området, der sagde, at området skulle anvendes til detailhandel. En
naboforretning fik forkøbsret til grunden, så der var tegn i sol og måne på, at
bygningen stod foran en nedrivning.
Bestyrelsen blev opmærksom på stationsbygningens kvaliteter og spurgte
forsigtigt kommunen, om man kunne
overtage bygningen med henblik på en
flytning af det hidtidige museum i Øster
Vamdrup. Svaret var et klart NEJ.
Efterfølgende henvendelser til og forhandlinger med kommunalbestyrelsens
tekniske udvalg ændrede ikke kommunalbestyrelsens mening, selv om bestyrelsen fik god hjælp fra lederen af museet
på Koldinghus, Poul Dedenroth Schou,
som bekræftede, at lokalerne var velegnede til museumsformål.
God hjælp fik museet også fra museumsinspektør Peter La Cour Dragsbo,

som skriftligt meddelte Vamdrup Kommune, at bygningen var yderst bevaringsværdig. En borgerliste, som var blevet
dannet i protest mod flytningen af Vamdrup Rådhus fra bymidten gik dog efter
nogen tids forløb ind for bevaring af bygningen.
Mange museumstilhængere som tilhørere ved byrådets møder, når det behandlede bygningens fremtid, førte til sidst til,
at et flertal i byrådet, i håb om befolkningens opbakning, sendte forslaget om
nedrivning til kommuneafstemning.
Afstemningen skulle gennemføres sam
tidig med et valg til det daværende EF.
Valgdagen kom, folk mødte op i meget
stort tal for at stemme - især om bygningen. Midt på dagen måtte man i hast
trykke flere stemmesedler for, at alle kunne komme til at afgive deres stemme for
eller imod nedrivning. Valget viste stort
flertal for at bevare bygningen.
Kommunalbestyrelsen accepterede resultatet og overlod bygningen til Historisk Topografisk Selskab for Vamdrupegnen for én krone den 1. januar 1985 med
henblik på en flytning af museet. Museet
blev lovet et årligt pristalsreguleret tilskud på kr. 30.000 til driften af den nye
bygning. Bygningens beboere, folk, som
var blevet midlertidig genhuset, var fraflyttet, og bygningen stod derfor tom og
uopvarmet. Et par dage med streng frost
lige før nytår medførte, at alle vandrør,
toiletter m.v. blev frostskadede.
Lokalerne trængte derfor til en gennemgribende restaurering.
Men bestyrelsen og medlemmer af
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foreningen med de rette håndværksmæssige kvalifikationer gik straks i gang med
at indrette bygningen.
Foreningen havde ingen penge. Alle
materialer måtte skaffes som gave. Bøjede søm blev rettet ud og maling til de
første rum sponsoreret af en stor farvefabrik.
Et gratis stillads fik man også. En lokal
malermester, som havde ejet et stillads
i fællesskab med en kollega, var netop
død, og kollegaen tilbød, at museet kunne overtage stilladset kvit og frit. Museet
mødte overalt en enestående velvilje og
assistance fra befolkningen.
Den nye museumsbygning blev officielt åbnet i 1987 af de tre amtsborgmestre fra amterne omkring Kongeågrænserne, Erling Tiedemann fra Vejle Amt,
Frode Madsen fra Ribe Amt og Kresten Philipsen fra Sønderjyllands Amt.
I forbindelse med åbningen var opsat en
grænsebom og et pigtrådshegn, som erstattede det traditionelle røde bånd ved
overklipningsceremonien. Værktøjet var
selvfølgelig nøje tilpasset situationen: En

Bommen
Amtsborgmester Erling Tiedemanns
digt til Kongeåmuseet ved
genåbningen i Vamdrup 2. maj 1987.
»Hvor er vi mennesker dog dumme!
Vi sætter hegn, vi sætter bomme,
hvor før man kunne færdes frit!
Så kan vi rase eller skumme;
så kan vi råbe; slå på tromme en bom dog standser hvert vort skridt.
I fortiden var der mange bomme
med vagter, som ku’ håret krumme
på hver, som søgte dér forbi.
I dag vi selv sætter de bomme,
som skaber ensomhed, gør stumme,
fordi vi ej os selv vil gi’!
Det er mit håb, at mange bomme,
som virker i vort liv så grumme,
må hæves og bli’ lukket op!
Thi meget mér vort liv kan rumme,
hvis kun vi selv - ej triste bomme for hjertets åbenhed si’r stop!
Og hermed slut min lille klumme,
med hyldest i museets kumme;
vi siger tak for jeres flid;
tak, fordi I skaffed summen!
tak, fordi I hæved bommen
som billed på en bedre tid.«

Kongeågarden ved museets genåbning i 1987.
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Den gamle grænsestation, en gang landets tredjestørste, blev genskabt som modeljernbane på Kongeåmuseet.

boltsaks som det viste sig alle tre amtsborgmestre kunne betjene, de to dog lidt
lettere end den tredje. Den lokale borgmester Otto Olsen gav også museet gode
ord med på vejen. Erling Tiedemann
skrev til lejligheden et digt, som gengives
i forbindelse med denne artikel.
Før genindvielsen, i forbindelse med
40-året for 5. maj 1945, havde vi dog i
1985 haft en særudstilling om besættelsen. Ved den lejlighed indkom så mange genstande og papirer fra den periode
om modstandskampen og levevilkårene i
Vamdrup og omegn, at det blev besluttet
at lave en permanent udstilling om besættelsen.

En ægte faldskærm med container,
som blev nedkastet på egnen, er en interessant del af denne udstilling. Af andre
detaljer fra denne udstilling kan nævnes
en brudekjole fremstillet af en tilsvarende faldskærm.
Under 2. verdenskrig lærte man, at
genbrug er en god ting. En kultur, der
endnu præger den aldersgruppe, som oplevede, at man måtte stå i kø, at der var
rationering og at der var visse varer, man
slet ikke kunne få. Skoleelever i dag kan
ikke rigtigt fatte, at sko fremstillet af rødspætteskind kunne være højeste mode. Ak
ja! Skolestuen fra Øster Vamdrup fulgte
med og benyttes i dag flittigt ikke mindst
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af børnehavebørn, som elsker at skrive på
skifertavler og tegne ved de gamle skoleborde.
En gårdvæv fra Vadhuse er fast opstillet i et rum med skiftende tekstiludstillinger. Rummene opfordrer desuden til
udstilling af tablauer, som »Oldemors
stue«, »Stationsforstanderens stue«, en
lokal købmandsforretning osv. Et større
mødelokale anvendes både til møder og
til skiftende ustillinger. En privat sponsorgave har gjort det muligt at installere luft-til-luftvarme, lyddæmpende loft,
tekniske installationer osv.
Grænseudstillingen er indrettet i husets loftetage, hvor de oprindelige spær
og bjælker m.v. af pommersk fyr danner
et stort lokale med masser af atmosfære.
Museet og lokalhistorisk arkiv råder over
i alt ca. 700 kvm etageareal
Vamdrup var i perioden 1890 - 1920
Danmarks tredjestørste banegård med 22
spor og en stor omsætning af gods, da alt
dansk gods skulle omlades til tyske vogne
på stationen og omvendt.
Mere end 100 funktionærer på dansk
og tysk side af stationen suppleret med
arbejdsmænd, kreaturpassere og selvfølgelig toldere og grænsegendarmer modtog hver måned løn, som blev lagt hos de
lokale handlende og håndværkere. Dette
skabte en af Danmarks hurtigst voksende
stationsbyer fra 1866 til 1920. Bestyrelsen havde i lang tid ønsket en model af
stationen for at anskueliggøre grænsestationens betydning for Vamdrups hurtige
vækst.
En dag blev formanden ringet op af et

lokalt postbud, som fortalte, at han kendte en person, som var villig til at bygge
modellen og dermed skabe en af de største modeljernbaner i Danmark. Bestyrelsen sagde naturligvis ja tak, men der
var bare ét problem. Museet havde ingen
penge! Anslået pris: Mindst kr. 100.000
alene til materialer.
Men igen var heldet med museet. En
lille selvbestaltet lokalkomité tilbød at stå
bag byggeriet og at skaffe de nødvendige
midler, hvis blot kommunen ville betale
løn til modelbanebyggeren. Der var bare
det lille problem, at vedkommende havde bopæl i Kolding. Heldigvis sagde Kolding kommune ja, og så gik Anna-Christina von Bauditz, som modelbanebyggeren hed, i gang. Hun er en kendt person
inden for modeljernbanekredse.
Et kæmpearbejde forestod. En modeljernbane i det format er ikke nogen spøg,
og der hører også bygninger til en modeljernbane.
Derfor spurgte vi en række af vore ældre medlemmer, om de havde lyst til og
mod på under ledelse af ACvB at bygge
alle husene til modellen. Omkring 15
meldte sig og havde gennem en årrække en god oplevelse af at være med til at
skabe noget stort, samtidig med at det sociale samvær kom til at betyde meget.
Sammenholdet blev så stærkt, at de
modelbyggere, som endnu lever, den dag
i dag har en årlig sammenkomst, som det
er meget vigtigt for dem at være med til.
Modeljernbanen er naturligvis vigtig
dokumentation af Vamdrups historie,
men er også en god inspirationskilde for
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Veteranbilklub på
museumsbesøg.

far og søn, når de drømmer om at opbygge en modeljernbane.
Museet passes i de almindelige åbningstider af omkring 15 frivillige kustoder, mens bestyrelsen ofte tager sig af
større grupper, som besøger museet uden
for den normale åbningstid. Museet bestræber sig på at være meget fleksibelt,
fordi der ligger en stor forpligtelse i at
formidle et stykke spændende lokalt danmarkshistorie.
Museet har i mange år været associeret
medlem af Museumsrådet i Vejle Amt,
men arbejder efter kommunesammenlægningen og nedlæggelsen af amterne i
stedet på at skabe gode samarbejdsrelationer i den nye Kolding Storkommune.
Museet har også gennem årene arbejdet
for at skabe et samarbejde mellem de
ikke-statsanerkendte museer i Vejle Amt.
Det har bl.a. givet sig udtryk i et samarbejde med museerne i Hjortsvang og
Nørre Snede omkring en vandreudstilling om de historiske veje i Vejle Amt.

Bestyrelsen har igennem årene haft
en politik gående ud på, at man gerne vil
medvirke til en formidling uden for husets egne vægge. Her kan museumsverdenen få kontakt med mange af mennesker,
som ikke normalt bruger museerne. Det
kan naturligvis kun gøres med genstande,
som er robuste og ikke omfattede af særlige beskyttelsesregler. Museets viden og
samlinger er gennem årene blevet benyttet ved flere landsbyhistoriske arrangementer, egnsspil etc.
Museet har i en årrække arrangeret en
særudstilling i forbindelse med den tilstundende julehøjtid. Den er blot åben
en weekend eller to men tiltrækker alligevel en del besøgende. Der er også tradition for i hvert fald en særudstilling om
året.
I 2007 vil museet præsentere første
afdeling af en række særudstillinger om
Kongeåens historie fra istiden til vore
dage. Ligesom udstillingen om de historiske veje vil udstillingen blive produce-

130

279037_Aarbog.indd 130

12/10/07 8:25:59

På besøg i oldemors
stue i Kongeåmuseet, Vamdrup.

ret delvis som en vandreudstilling, således at den også kan præsenteres i andre
omgivelser, hvor formidlingen kan nå et
andet publikum end det, vi sædvanligvis
ser på museerne.
I et forsøg på at nå dette publikum har
museet ligeledes gennemført nogle ekskursioner, hvor publikum kan møde op
på et forud annonceret sted - f.eks. en
parkeringsplads ved den gamle kongevej
- og deltage i en guidet tur, som naturligvis ender på museet, hvor der så indtages
en kop kaffe, og deltagerne har lejlighed
til at se, hvad museet kan byde på.
To gange har museet i samarbejde med
veteranbilklubber gennemført et veteranbilløb langs Kongeågrænsen.
Museet drives ved hjælp af frivillig arbejdskraft. Mange mennesker har i tidens
løb sluttet op omkring museet. Mange af
dem er desværre ikke mere. Vi er dybt
taknemmelige for, hvad de frivillige har
ydet. Uden dem havde der intet museum
været i dag.

En lønnet medarbejder i skåne-/flexjob, fungerer som pedel/museumsassistent.
Det er museets håb, at man også fremover vil kunne rekruttere tilstrækkeligt
med frivillige til at kunne fortsætte de
nuværende aktiviteter. Den historiske
interesse i samfundet er tilsyneladende
stor, men der er jo også konkurrence fra
indtil flere TV-kanaler, oplevelsescentre,
events og andet godt, hvor man betaler
for at få nogle pseudooplevelser.
Mange mennesker opsøger ikke påstedet-oplevelser eller aha-oplevelser, alt
skal gerne være programsat og planlagt.
Mange anvender internet i den forbindelse, og Kongeåmuseet har selvfølgelig
sin egen hjemmeside: www.kongeaamuseet.dk, hvor man kan finde sidste nyt fra
museet og museets område.
Man kan i øvrigt parkere umiddelbart
uden for museet i Jernbanegade 7, Vamdrup.
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Historie er livet set i bakspejlet
Vejle Amts Historiske Samfund sælger
en DVD om Vejle Amt 2006, som forsøger på at tegne et portræt af vor tid
og finde de ting, som også er interessante om 25 år. Redaktionen har bedt
manden bag filmen om at fortælle om
sine overvejelser.

Poul Jørgen Ladefoged,
TV-producer
At skrive historie fremadrettet er normalt
noget som despoter, diktatorer, fremtidsforskere og den slags gør.
Det er det, planlæggere forsøger.
Sjældent med stort held.
Ikke at jeg har villet forme historien.
Jeg har forsøgt ud fra min egen tid, min
egen mavefornemmelse og mine erfaringer fra 60 års liv at beregne, hvad man
om 25 år vil synes var interessant i 2006.
Hvor satte vi i 2006 sådanne spor i sjæl,
miljø og landskab, at det kan ses om 25
år? Hvad kan de af os, der overlever velfærden, huske til den tid?
Formentlig har jeg taget fejl i det meste.
Som Michael Falck synger i en sang:
»Vi går ind i den historie, hvor vi selv
bli’r fortalt…«
Men opgaven var morsom og interessant. At blive tvunget til at vurdere sin
samtid med øjne, der er placeret 25 år

fremme i tiden.
Som udgangspunkt satte jeg mig selv
25 og 50 år tilbage i tiden og kikkede
fremad.
Jeg ser mig selv og mine søskende
sidde i Elsted kirke på bænken lige foran
orglet, som min mor trakterer efter bedste evne, og min far synger for – rent,
men ikke nødvendigvis pænt.
På fjerde række i højre side sidder familien fra Kjærgården. De fylder en hel
række og er der hver søndag.
Præstefruen er mødt op, et par ældre
damer, murer Andersen er der, som repræsentant for missionen, og fordi hans
søn har brudt den sociale arv og er blevet
præst – min søn pastoren, som fru murer
Andersen siger….
Min farfar er der og et par stykker
mere.
Hvis Kærgården ikke er mødt, er kirken næsten tom, og man taler om, at det
er for galt med de tomme kirker.
Det kunne have været et udgangspunkt
for filmen om 2006 – at vi ikke går i kirke,
at vi ikke er et troende folk mere – men
for mig er det en gammel historie.
Jeg har i min barndom oplevet messefald.
I skolen var der tre klasser fra 1. til 7.
klasse. Da jeg var helt lille, var der to lærere; førstelæreren og lærerinden. Da jeg
startede i skolen var der også ansat en andenlærer.
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Vi lærte efter bøger, der var skrevet til
landsbybørn, skrev bogstaver, der stod
smukt på skrå, lærte katekismus og Fyns
byer på remse samt den lille tabel.
Staveord.
Salmevers – udenadslære.
Skal jeg i dag fortælle om min skolegang ville det være historien. Dengang
var det hverdag.
Måske var historien, at vi fik lov til at
skrive blækregning med fyldepen og ikke
rigtig pen og penneskaft. At en moderne
dansklærer i mellemskolen lod os bruge
kuglepen.
At vi skulle ud og fjerne kolort på græsset, før vi kunne spille fodboldkampe mod
nabobyerne, som vi cyklede rundt til.
At vi i slutningen af 50’erne lod Knud
være med, når vi spillede fodbold, hvis vi
til gengæld måtte komme ind og se prøvebillede på deres nye fjernsyn….
Hvis jeg dengang skulle fortælle om,
hvad jeg mente ville være værd at vide for
eftertiden, ville jeg have omtalt min fars
nye spritduplikator, som han skrev breve
til lærerkredsen på.
At Elstedgård havde fået en ny Fordson Major med differentialespærring, og
at de sidste arbejdsheste blev sat på pension, at min farbror havde nogle grammofonplader med, som han kunne smide
på gulvet uden, at de gik i stykker, og at
nogle af gårdene fik fryseskabe hjemme
hos sig selv til afløsning for deres plads i
det lokale frysehus.
Disse overvejelser var jeg igennem for
at finde frem til de emner i 2006, som jeg
kunne forestille mig var interessante i år

2031. Ikke begivenheder, ikke politik,
ikke strukturændringen, selvom den er
udgangspunktet for filmen.
Filmen skulle ikke handle om Vejle
Amt, men tage udgangspunkt i amtet,
som geografisk plet på landkortet.
Der er nogle hovedelementer, som
man kan sige, gør 2006 anderledes end
andre år – men relevansen i valgene kan
man først bedømme, når man ser, hvordan udviklingen går.
De valg, jeg har gjort, styrer filmen, og
mange vil formentlig med god ret kunne
påstå, at der var mange andre ting, som
ville være lige så, måske endda mere, relevante end dem, jeg har valgt.
Derfor er filmen subjektiv. Ikke engang tilstræbt objektiv.

Hovedemnerne
Der var betingelser, som jeg studsede
over i oplægget fra arbejdsgruppen. Det
ene var, at man ikke ville have luftbilleder. Det accepterede jeg umiddelbart.
Det andet var, at man ikke ønskede interviews.
Dog ville jeg gerne have lov til at bruge
soundbites og vox-pop-agtige interviews,
fordi jeg mener, at måden folk taler på er
vigtig for at få det rette tidsbillede frem.
Jeg måtte vælge emner ud. Jeg valgte
som hovedemner:
Teknologi
Mad og hverdag
Motion
Skole og eksamen
Fritid
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Mange rige ældre
Friværdi
Muhammed-krisen og overvågningssamfundet
Det langsigtede miljø
Trafik
Byggeboom
Design og det, der ligner
Lidt mode
Lauritz.com
Noget jeg har kaldt byens rum
Og ikke mindst vejret, som året igennem tegnede sig mere og mere besynderligt.
Hvis man regner lidt på det, så vil man
kunne regne ud, at der er under tre minutter til hvert emne, men så firkantet
blev det ikke grebet an, fordi vi gerne ville have en historie, der flettede sig igennem forløbet.

Verdens rigeste
2006 blev i mange henseende et skelsættende år, hvor vi fik et andet syn på os selv
– og andre fik et andet syn på os.
Vi var verdens rigeste land – det var
udgangspunktet.
Senere var der så mange, der satte
spørgsmålstegn ved den påstand, at jeg
måtte omformulere den til, at vi var
blandt verdens absolut rigeste lande.
Hvorfor var vi det? Hvorfor kunne vi
forbruge så hæmningsløst som aldrig før?
Hvorfor var folk så ikke bare tilfredse?
Jeg kunne finde statistikker og opgørelser, der viste, at intet andet land brugte

så mange penge på de ældre, på børnene,
på velfærd generelt som Danmark.
Alligevel protesterede forældre, pårørende, gymnasieelever og skolelærere
voldsomt.
Strukturreformen var ikke et hovedemne – men følgerne af den var jo netop, at mange følte sig forfordelt. Kommuner med høj service blev lagt sammen
med kommuner med lavt serviceniveau
– uden at man nødvendigvis valgte den
højeste fællesnævner.
Det gav uro – men jeg har valgt velstanden som tema, fordi det var så unikt
netop i 2006 – i hvert fald for dem, der
havde fast ejendom.

Show it, don’t tell it
Det har ligget i oplægget til fotograferne, at de skulle »skyde« på alle, der talte
i mobiltelefon samt på mennesker, der
røg.
De skulle fotografere indvandrere som
en del af gadebiledet – samt hvad der
måtte være af outrerede modepåfund.
I næsten alle billeder er der mennesker,
der går på gaden og snakker i mobiltelefon – i næsten alle billeder er der indvandrere, som er let genkendelige, men som
ikke er tegnet mere dominerende, end at
det virker naturligt i sammenhængen.
Jeg bad om unge piger med bare maver gerne med piercinger i navlen eller
med tatoveringer.
Det opgav vi, da året var halvt gået.
Det var i 2004 og 2005, man havde
den mode.
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Til gengæld fik vi nogle hængerøve.
Dem var der godt gang i i 2006.

Og vejret kort
Det kan godt være, at jeg har noget med
vejret. Vi drager varsler. Vi er ikke en
pind bedre end de gamle bønder med deres udskæringer i hanebåndene, deres 40
riddere og tamberdage. Vi havde i 2006
det varmeste år målt siden 1874 – men
samtidig var marts så kold, at der var nogen, der talte om en ny istid – og hvad nu
hvis Golfstrømmen begyndte at løbe den
anden vej?
Senere på året i den varmeste sommer,
man har målt, talte man om polernes
nedsmeltning og havenes stigende vandstande og andre rædselsscenarier.
I løbet af de næste 25 år vil jordens undergang blive drøftet lige så tit som i de
forgangne 25 år – og Orton har stadig sit
tempel på en mark på Sjælland, og enhver bondemand med respekt for sit erhverv kan stadig tage vejrvarsler.
Dét, jeg synes, er sjovt, er rekorderne
for rekordernes skyld. De, der har set de
blomstrende kirsebærtræer med julepynt
på, vil kunne huske dem.
Jeg bruger også vejrhistorierne til at
fortælle andre ting fra dagligdagen. Der
er et postbud på knallert i dyb sne, der
fortæller, at han skal aflevere breve og reklamer til alle husstande, og at hvis der
ikke er ryddet sne, så skal beboerne selv
hente deres post på posthuset.
Vi bruger den varmeste juli med badevand (over 19 grader) fra midt juni til

sidst i august til at fortælle om regionplanlægning og overdreven brug af solcreme, som betyder, at mange børn får
engelsk syge på grund af manglende dvitaminer.
Mange af klippene stammer fra TVSyd. Jeg søgte efter cases, som på et menneskeligt plan viser, hvad vi gør ved vore
indvandrere og asylansøgere.
Det er sket ud fra et journalistisk ønske om at få kød og blod på historierne,
så det er mennesker, man tager stilling
til, og ikke principper eller statistikker.
I 2005 blev EU udvidet med en række
østeuropæiske lande – ikke så langt fra
Danmark. Man frygtede indvandring af
billig arbejdskraft. Der kom i 2006 lige
så mange polakker til Danmark for at arbejde som i 1906, hvor det var roerne,
der trak.
Der kunne godt have været et afsnit
om, at man indkaldte østeuropæiske og
asiatiske læger til de danske sygehuse – ja
selv i psykiatrien brugte man polakker –
men det var en af de ting, som ikke kom
med – men som kunne have været en interessant vinkel på globaliseringen.

Muhammed i Vejle Amt
Jeg bruger Muhammedkrisen som udgangspunkt for hele debatten om indvandrerne.
Om 25 år vil vi utvivlsomt have et multietnisk samfund, og de tiltag, vi gør nu,
vil være afgørende for, om det er et lykkeligt samfund eller det modsatte.
Vi ser hvordan det multietniske sam135
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Hegn om havn. Nye projekter truer med at skille
købstæderne fra deres
århundredlange kontakt
med havet.

fund andre steder i verden er delt op i
etniske enklaver – kan vi undgå noget
tilsvarende? Skal vi? Er det nok at spille
kort i frokostpausen på Tulips farsvarefabrik?
Jeg synes ikke, at man kan lave en film
om 2006 uden at komme ind på Muhammedkrisen. Om 25 år vil det være den,
man husker fra 2006. Dengang Danmark
mistede sin internationale dyd og gungrede i krig sammen med USA og England – klogt eller ikke klogt?
Det ved de mere om i 2031, end vi gør
i dag – men det er helt klart noget, de selv
til den tid vil have en holdning til.

Big Brother
Muhammedkrisen og Irak-krigen ændrede Danmark. Det blev legalt at overvåge
lovlydige borgere i det offentlige rum.
Security blev big business.
Vi måtte ikke have væsker med ombord

i flyene, fordi de kunne være bomber. Det
blev en irritationsfaktor i dagligdagen, at
vi skulle møde en time tidligere i lufthavnen, at vi ikke længere kunne færdes frit
på havnene, på banegårdene eller ude i
trafikken uden at blive overvåget.
Min subjektive holdning er – og den
kommer altså også frem i filmen – at det
er for meget. At der ikke er noget rimeligt forhold mellem risikoen og den indsats, der gøres.
Der dør 1,2 millioner mennesker i verden på grund af trafikken hvert år. Dødsfald på grund af terrorvirksomhed er kun
en brøkdel af dette tal. Selvsving var et
meget benyttet ord i 2006.
Heldigvis var der i starten af 2007 politikere, der gav udtryk for samme holdning, så jeg ikke står alene.
Og heldigvis er vi i Danmark, hvor
man stadig kan tage på havnen i Fredericia og i de fleste tilfælde finde et sted,
hvor man kan fange sig en torsk til mid-
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Mange bryggerier vandt
frem i 2006. Modelune
eller tendens, der holder i
år 2031?

dagsbordet – selv om der er blevet færre
af dem.
Det kunne have været en historie for
sig.

Mad og drikke
Jeg havde fat i Ernæringsrådet for at
høre, hvad danskerne egentlig spiser.
Millionbøf, frikadeller, hakkedrenge,
kylling, oksesteg hamburgerryg, pølser,
farsbrød, oksebøffer, flæskesteg af enhver
art, stegt flæsk – og den eneste nyhed:
Lasagne.
Vi spiser ikke suppe mere, og der er
ingen fisk på listen – men der er altså heller ingen pizza, burger, salater eller græske, italienske og spanske nyheder.
Formentlig på grund af, at fisk er steget så meget i pris, er de gledet ud af listen. Undersøgelsen er fra 2002, men i
Ernæringsrådet siger de, at den holder
også i 2006.

En af grundene til de totalt ensrettede
madplaner kan være, at de store danske
fødevareproducenter er så totalt dominerende, at de ikke behøver forny sig. De er
ikke gearet til nicheprodukter.
Alligevel er der en tendens til, at der
kommer nyt. Vi besøgte slagteren i Farre, som søger at finde sig en niche med
kvalitetsmad midt i al fabriksmaden – og
vi besøgte fiskemanden og et af de nye
mikrobryggerier, som popper op overalt.
I 2031 ved de, om de nye forretninger
fik rodfæste eller bare var en modedille.
Der er en begyndende tendens til, at
mad og drikke må have en historie, at vi
måske godt vil betale ekstra for at få noget, der ikke står på forreste hylde i supermarkedets køledisk. Måske er det bare
2006, der vil gøre opmærksom på sig selv
som et fornyelsens år.
I 2006 ville man have sagt innovativt,
men jeg vil godt vædde et helt kilo vietnamesiske kæmperejer på, at Jørgen og
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Lotte fra filmen også spiser mormormad
som frikadeller med persillesovs i 2031
– og det gør filmens unge Freya og Christiane sikkert også.

Sproget
Jeg brugte en del tid på at finde frem til
de nye, modeprægede ord og vendinger.
Man kender naturligvis en del af dem,
når man har teenagerbørn.
Det bliver til fuck i utallige sammenhænge, nederen, nice, grineren – og i
sammensætninger som fucking nederen
eller mega grineren.
Der kunne være lavet en film alene om
erhvervslivets brug af opfindsomme engelske titler og gamle begreber, som bare

får nye betegnelser i den globale verden.
Benchmarking, lean-metoden, best practice og innovation er ord, der skal give
identitet, vise at man tilhører en bestemt
klasse.
Sproglige puritanere kaldte det at
bullshitte, når man brugte sproget til at
distancere sig med frem for at kommunikere. Buzzwords kaldes den slags ord,
men det er jo ikke meget bedre.
Vi hængte mikrofoner på Freya og
Christiane, der begge er 17 år, og jog
dem ud i byen. De gik i butikker for at
vise os mode. De blev sendt i herretøjsforretning for, at vi kunne se nogle smarte unge mænd. Det, der mest har karakteriseret modebilledet, var, at de gik i
genbrugsbutikker.

Den store 1946-årgang fylder sin pensionisttilværelse med købemotion i mange afskygninger - og synes, at det manglede da bare ...
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Det, synes jeg, er meget specielt for
2006 – de unges brug af brugte ting – helt
bevidst og gerne sammen med dyrt modetøj. Det er ikke mange år siden, at det
var tabermentalitet at gå i brugt tøj.
Og det er lidt det samme med Lauritsen.com-bølgen og arkitektmøblerne,
som pludselig bliver mange penge værd.
Næsten lige så meget som nye.
Mange har fået Arne Jacobsen, Wegener og Dietzel – ikke bare på hjernen,
men på stuegulvet. Måske IT-handelens
største og første folkelige succes.

Dem fra 1946
Historiens største årgang passerede 60 år
i 2006. Det er den første veluddannede
årgang.
I 1962-63 begyndte almindelige menneskers ganske normalt begavede børn at
gå i gymnasiet. De kunne vælge og vrage
mellem jobs og uddannelser.
De kunne gældsætte sig hæmningsløst
og regne med at inflationen klarede gælden – hvilket den gjorde.
De fik etableret sig med hus i 1970’erne,
og de var godt i vej, da samfundet mistede pusten i 80’erne. Oprørerne fra 1968
kunne score kassen både på husene fra
1970’erne og pensionen – og de kunne
slå sig ned som verdens bedste forbrugere, når de fyldte 60 år.
Det synes jeg var det mest specielle
ved 2006.
Vi behøvede ikke engang lede efter
dem. De var overalt. I motionscentret, på
golfbanen, i lufthavnen og på restauran-

terne. Livsnydere, som ikke syntes, at de
behøvede at undskylde sig.
De mente helt klart, at de havde fortjent et godt otium allerede fra deres 60års fødselsdag. Børnene skulle nok klare
sig. Man sparede ikke sammen til næste
generation. Når man spurgte, om de ikke
havde lyst til at tage et par år mere på
arbejdsmarkedet – hvilket regeringen jo
gerne så – så rystede de afvæbnende på
hovedet. Det her var dét, de ønskede: At
rejse, at have en fritid, som var deres, at
leve livet.
Filmen handler ikke om dem, der ikke
havde noget hus, ikke havde nogen friværdi, ikke havde nogen pension…
Det vil seerne måske studse over i
2031, for der er tendenser til et »pas-digselv-samfund«, hvor fanden tager de sidste.

Teknologien
For 25 år siden ønskede jeg mig en IBM
kuglehovedskrivemaskine. Få år tidligere
var jeg tilfreds, bare den var elektrisk. I
julen 2005, hvor vi startede optagelserne,
er teknologien så avanceret, at jeg ikke
kan følge med. Computeren, internettet
og kommunikationsteknologi af enhver
art, blev alles hverdag.
Man handlede på nettet, man spillede
på nettet, og man kommunikerede på
nettet.
Jeg ved, at det er her, man vil studse
om 25 år og trække på smilebåndet.
Opdelingen i TV, videomaskine, dvd
og internet er helt klart en overgang. At
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Motorvejskø. Trafikken var fæl i 2006. Og den vil blive værre frem mod 2031.

man skal sætte sig og se TV-programmer
på ganske bestemte tidspunkter i stedet
for at hente dem ned, når man har tid, vil
virke oldnordisk.
Sælgeren i Merlin fortæller om en
MP4, som årets julegave. Den kan rumme 10.000 stykker musik, som man kan
hente på nettet.
Ved siden af står der en dame og sælger
årets julegave, cd-holdere – og manden,
der sælger mobiltelefoner, har en model,
som også kan rumme en hel masse musik
og som kan kobles på internettet, så man
kan læse sin mail og se TV.
At man kan se hinanden på telefonen,
mens man taler sammen, er nyt i 2006.
Det tror jeg, man vil studse over i 2031
– måske allerede i 2008… Det går bare
så stærkt.

Om at studse
Pudsighedsfaktoren var vigtig for mig
ved valg af emner. Måske lige så vigtig

som den meget uberegnelige væsentlighedsfaktor.
Genkendelighedsfaktoren skulle udspecificeres. Hvad kan folk genkende
om 25 år? Jeg kan kende gamle biler, når
jeg ser film fra min ungdom, de islandske sweaters, brillerne, håret. Jeg husker
køerne gennem Vejle, når vi skulle sydpå
– seks personer i en Opel Olympia midt
blandt alle folkevognene.
Om 25 år vil man genkende de overflødige firehjulstrækkere, »børnecontainerne« og IC3-togene.
Prognoser fortæller os, at trafikken vil
blive fordoblet de næste 25 år, og at vi
skal ud og holde i stadig flere og længere
køer.
Man vil undre sig over ovnen, der fyldes nedefra, over benzinproblematikken
og hele cirkusset med tre forskellige slags
telefonsystemer – mindst.
Man vil studse over dankortet, de
rede penge og kassedamerne – tror jeg.
Over at vi stadig betaler i kroner og ikke
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i Euro. Børnene vil spørge om, hvad det
er for noget, tror jeg. Men jeg ved det jo
ikke.
I det hele taget tror jeg, at man vil
more sig over mange af de elementer,
som er med i filmen uden, at vi har spekuleret over, at det var noget særligt.
Julen er ekstremernes højtid. Derfor
får den lov til at fylde lidt. De grå grangrene, plasticnisserne og hele juleræset.
Skamridningen af ordet design og forretningen Ærlige Bent, der sælger kunstige hamstere….
Man vil le af drengenes hængerøvsbukser og af hele det store cirkus omkring den skriftlige eksamen.

Skolen
Der er en tendens til hele tiden at ville
lave om på skolens område – relevant eller ej.
Politikerne, der mener, at skolen skal
være, som da de gik i skole – og professionelle folk, som vil forbedre og ændre i
takt med tidens fremherskende tendenser.
Vi satsede på den teknologiske side –
computerne – samt på karaktererne, som
inde i mit hoved til alle tider har været
genstand for diskussion og ændringer.
I 2006 havde vi en ændring til 12-skalaen, som var betinget af internationale
relationer – men som ikke nødvendigvis
derfor bliver mere forståelig, hvilket jeg
lader pigerne illustrere gennem en lille
snak i cafeen.
Vi er til eksamen og taler med unge

med studenterhuer på. De er sidste hold
efter den gamle opdeling af undervisningen.
Afsnittet handler ikke meget om eksamens indhold, men mere om studenterhuer, familie, Dannebrog og caféliv
– samt ikke mindst en lille aktuel snak
om fjumreår og forventningerne til fremtiden. Afsnittet handler ikke om gymnasiets fremtid som taxameterstyret undervisningsinstitution.

Miljø og energi
Brydningerne finder vi i miljødelen, hvor
vi ikke aner, hvad der vil ske i løbet af 25
år. Blot ved vi, at noget sker.
Statsministeren har erklæret, at de
fossile brændstoffer skal udfases – men
hvordan? De første tankstationer med
bio-benzin. Nye patenter på fremstilling
af bioethanol af døde dyr eller halm til afløsning af benzinen. Siliciumceller, bølgeenergi, vindmøller.
Jeg antyder krisen, som kan opstå,
hvis man begynder at lave biobrændsel
af fødevarer, mens der stadig er folk, der
sulter. Stadigt større arealer lægges ud
med raps, som tyskerne køber for at lave
brændstof.
Måske kommer der et gennembrud på
brint-energien – kan vi ikke fortælle dem
andet i 2031 – kan vi i hvert fald fortælle
dem, at vi arbejdede på sagen
Det er det samme med miljøet, som
til dels hænger sammen med energien og
CO2-udledningen. Jeg har valgt at bruge
Tyra, amtets miljøskib, som eksempel på,
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Vejle Amts
miljøskib
Tyra.

hvad der gøres for miljøet. Ikke mindst,
fordi vi her taler om miljøgifte, som de
måske stadig skal slås med om 25 år.
Her fortæller jeg også, at meget tyder
på, at den nye struktur formentlig betyder en forringelse af miljøarbejdet.
Så kan de jo tygge på den om 25 år,
hvor de måske ser resultaterne af fertilitetsnedsættelse, hormonændringer osv
som følge af vore dages forurening.

Handel og planlægning
Vore byer ændrer karakter i disse år.
Markedskræfterne og ønskerne om planlægning til fælles bedste er ikke sammenfaldende.
De store supermarkskæder ønsker at
bygge enorme indkøbscentre efter amerikansk forbillede, mens planlæggerne
har mere specificerede ønsker. Blandt andet vil de gerne have byernes centre til at
leve. Det får supermarkedskæderne til at
resolvere og sige »ok - så bygger vi bare i
centrum« med trafikale, fordelingsmæssige og arkitektoniske problemer til følge. Det vil præge byerne frem til 2031.

Bilka i Horsens og de store, nye centre
i regionshovedstaden Vejle har givet og
vil give problemer. Samtidig lægger lovgiverne hindringer for Fredericias ønsker
om at gøre ligeså, fordi byen var nogle få
tusinde indbyggere for lille.
Liberalismen er ok – bare den bliver
styret med hård hånd.

Havne og højhuse
Havnene har været essentielle for byernes
udvikling op gennem årene. Efterhånden
som søtrafikken er flyttet til lastbiler,
er havnenes betydning faldet drastisk –
bortset fra Fredericia, som er Danmarks
største havn målt på varemængde.
I 2006 kom der for alvor fart i planerne
om at bygge højhuse på havnene og totalt
dominere byernes udseende. En mur af
glas og beton foran alle købstæderne, så
det århundredgamle sammenhæng mellem by og hav forsvinder.
Danmark vil ændre udseende set fra
havet, hvis de mange planer gennemføres. Det handler om Kolding, Middelfart, Fredericia, Trelde Næs, Brejning,
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Butikker og
planlæggere
kæmper om
gadebilledet.

Vejle, Vejlefjord Sanatorium, Fakkegrav,
Juelsminde, Snaptun og Horsens, hvor
nye landkendinger vil lukke af for udsigten ind og ud af landet.
Det vil 2006 blive husket for i 2031.
Men om det bliver en positiv eller en negativ anmeldelse af de store ændringer i
kystlinierne – kan vi ikke vide noget om.

Byens rum
Og alting blev kaldt design – meget uden
at være det. Landets herskere har gennem
århundreder sat sig spor i form af fremragende kunstværker, hvis fremmeste
formål har været at demonstrere magthaverens kontrol over den gode smag og
deres økonomiske formåen.
I 2006 ville magthaverne også sætte sig
spor. Ikke nødvendigvis gennem kunst
eller arkitektur – mange gange kunne design klare opgaven.
Jeg synes, at det skal med, fordi det
er grundfæstede elementer i vores fælles
dagligstue, som formentlig får lov til at
blive stående i hvert fald til år 2031 med
mindre, der kommer andre designere

med andre modebetingede syn på, hvad
der gør sig i vore gamle middelalderbyer og ved vore kyster og nye kommunale hovedstæder, der skal vænne sig til at
være magtens højborge.
Den slags skulle jo gerne kunne ses.
Og endnu engang: Jeg kunne lave ligeså relevante film uden nogen af disse
elementer eller med elementerne blandet
på en anden måde.
Men dette er de brudstykker af 2006,
jeg har valgt at lægge i min elektroniske
grundsten.
DVD’en kan købes i boghandelen eller
hos VAHS.

Er det design?
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Redaktionsudvalget har modtaget nedenstående:
Vejle Amts Årbog 2006 offentliggjorde under mit navn en artikel om Storms epitafium i Egtved Kirke. Imidlertid har redaktionen uden mit vidende tilført manuskriptet over 50 større og mindre ændringer, og da en skriftlig henvendelse herom fra
3.11.2006 hidtil er forblevet ubesvaret, ser jeg mig nødsaget til at herved at fralægge
mig ethvert ansvar for den pågældende artikels form og indhold.
Kolding 2.2.2007
Christian Liebing
Redaktionsudvalget beklager, at den redaktionelle bearbejdning, som alle artikler i
årbogen underkastes i større eller mindre grad, ikke er blevet forelagt Christian Liebing til godkendelse, inden årbogen gik i trykken.
På udvalgets vegne
Lars Bjørneboe

Bøger - gratis og billige
Af årbøgerne 1908-1984 er der spredte årgange tilbage. Medlemmer kan mod forudbetaling af porto 50 kr. gratis få de årgange, de mangler. Mangelliste og porto i
frimærker sendes til John Juhler Hansen, Sofievej 10, 6. sal, 7100 Vejle. Findes de
ønskede årgange ikke, returneres de fremsendte frimærker.
Vejle Museum – Flegborg 13 I, 7100 Vejle, e-mail: SWA@vejle.dk – sælger desuden
andre bøger fra Vejle Amts Historiske Samfund. Prisen er angivet i hele kroner; til
venstre for skråstregen for medlemmer af Samfundet, mens beløbet til højre for skråstregen er det, ikke-medlemmer skal betale.
H. Blichfeldt: Vejle Amtsråds formænd og medlemmer 1842-1970, kr. 40/60.
C. Dalgas: Amtsbeskrivelse over Vejle Amt 1826, genoptryk, kr. 60/65.
Abitz og Bredsten: Litteratur om Vejle Amt, udgivet 1945, kr. 10/20.
Jakob Jakobsen: Thalia i provinsen (Vejle Teaters historie), kr. 10/20.
Bjørn Westerbeek Dahl: Kortets historie i Vejle Amt, fra renaissancens byprospekter
til 1800-tallets generalstabskort kr. 50/95.
Vejle Amts Årbog 1985-2007, alle årgange, pr. stk. kr. 100/120 (2002 udsolgt)
DVD om Vejle Amt 2006 kr. 75/98
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Nyt fra historien
En af de faste rubrikker i årbogen er nyt fra historien, hvor museer og arkiver beretter
om deres aktiviteter. Det sker efter henvendelse fra Vejle Amts Historiske Samfund,
der ønsker så mange beretninger som muligt. I de nye storkommuner kan de lokale
arkiver få en vigtig rolle at spille i lokalområderne. Derfor er deres tiltag og arrangementer ekstra vigtige at få gjort synlige.
For at gøre dette afsnit lettere at bruge, indledes med en oversigt, hvor de formelle
data på de arkiver og museer, vi har modtaget stof fra, er opstillet i alfabetisk orden.
Herfra er der sidehenvisninger til beretningerne.
På www.lokalarkiver.dk/arve kan man finde nogle af de øvrige museer og lokalhistoriske arkiver.
Bredballe Lokalhistoriske Forening
c/o Birgit Johansen, tlf. 75 81 56 99

se side 147

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening

Lokalarkivets adresse:
Det gamle Tinghus, Østergade 9, 8740 Brædstrup.
Åbent hver torsdag 13.30-18.00 eller efter aftale.
Hjemmeside: www.braedstruparkiv.dk
E-mail: hjemstavn@mail.dk
Kontaktperson: Benny Andersen, Egevang 4, 8740
Brædstrup, tlf. 75 75 13 90,
e-mail: benny.andersen@teliamail.dk.
Gårdmuseets adresse:
Stjernholm, Skanderborgvej 1, Nim, 8740 Brædstrup.
Åben 30.4-30.9: Ons- og søndage kl. 13-16.
se side 148

Egtved Museumsforening
Højvang, Aftensang 1, 6040 Egtved.
www.hoejvangmuseum.dk.
Formand: Inger Lehmann,
Parkvej 7a, 6040 Egtved
Tlf. 75 55 13 48.
E-mail: ibf@mail.tele.dk.

Museerne i Fredericia

Jernbanegade 10, 7000 Fredericia.
kontaktperson: Bodil Schelde-Jensen
Tlf. 72 10 69 80, e-mail: museerne@fredericiakom.dk
www.frederciahistorie.dk
se side 150

Give-Egnens Museum

Donneruplundvej 2, 7323 Give
E-mail: gem@gem.dk, Hjemmeside: www.gem.dk
tlf. 75 73 93 75, fax 75 73 55 20.
Museumsleder Jesper Bækgaard.
se side 153

Lokalarkivet for
Glud, Hjarnø og Skjold sogne.

Gludvej 54, 8700 Horsens.
Åbent hver mandag fra 13.00-16.00. Lukket fra jul til
midt i januar.
Leder: Anna Laursen, tlf. 75 68 30 84
e-mail: agda@privat.dk
Jørn Christiansen, Glud, tlf. 75 68 33 20
Finn Østergaard, Hjarnø tlf. 75 68 31 02, fos@mail.dk
se side 156

HASDA
se side 148

Engum Sogns Lokalhistoriske Forening
Engumhus, Engumvej 83, 7120 Vejle Ø.
Fmd. Grethe Møller Krogh, tlf. 75 89 56 72.
E-mail: gmkrogh@hotmail.com

se side 149

Historisk arkiv for SyvendeDagsAdventisterne
i Danmark, Vejlefjordskolen, 8721 Daugård.
Tel: 75 89 53 99, E-mail: hasda@ tiscali.dk
Arkivleder Jytte Kjeldal, Nordbygårdsvej 23
8721 Daugård, tlf. 75 89 55 65
Åbent hver tirsdag kl. 14-17. Alle er velkomne.
se side 156
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Lokalarkivet for gl. Hedensted Kommune

Jernbanegade 1, 8723 Løsning
Tlf: 75 79 08 91, e-mail: udk@post9.tele.dk
Hjemmeside: http://home9.inet.tele.dk/udk
Formand: Ulrik Dalsgård Knudsen. Tlf 75 65 04 83.
se side 157

Danmarks Industrimuseum

Dalekildevej 1, 7183 Randbøl,
Tlf. 75 88 32 45.
Det tidligere egnsmuseum i Vandel, Grindstedvej 30, er
kun åbent efter aftale.
se side 166

Smidstrup & Omegns Museum

Gasvej 17-19, 8700 Horsens.
Telefon 75 62 07 88
Hjemmeside: www.industrimuseet.dk

se side 157

Lokalhistorisk Arkiv for
gl. Jelling Kommune

Jernbanevej 26, 7300 Jelling.
Telefon 76 81 30 70,
Kontaktperson: Margit Hansen.
e-mail: mh@vejlebib.dk.
Åben tirsdage kl. 10-14 samt efter aftale

Randbøldal-Museet

Præstegårdsvej 74, Smidstrup, 7100 Fredericia
Kontaktperson : Metha Lange Tiufkærvej 104
Tiufkær, 7000 Fredericia, Tlf. 75 86 01 42
E-mail : metha.lange@mail.dk
se side 166

Konserveringscentret i Vejle/
Fælles Museumsmagasiner
se side 158

Juelsminde Kommunes Lokalarkiv
c/o Barrit Kultur- og Idrætscenter
Kirkebro 4A, 7150 Barrit.
Kontaktperson: Karsten Bjerreskov,
Skulsballevej 11, Vrigsted, 7140 Stouby.
Tlf. 75 69 11 75.
e-mail: karsten.bjerreskov@mail.tele.dk

Maribovej 10
7100 Vejle
Tlf. 76 62 11 55
E-mail: kons@konsv.dk
Hjemmeside: www.konsv.dk
Kontaktperson: Lise Ræder Knudsen.

se side 167

Vejle Kunstmuseum
se side 159

Kolding Stadsarkiv

Nicolai-Historie
Skolegade 2B, 6000 Kolding
Tlf. 79 79 10 30
E-mail: arkiv@kolding.dk
Hjemmeside: www.koldingstadsarkiv.dk
se side 159

Museet på Koldinghus

Flegborg 16-18
7100 Vejle
Tlf. 75 72 31 99
Fax 75 72 31 35
@-mail: vkmus@vejle.dk
www.vejlekunstmuseum.dk
Kontaktperson:
Signe Jacobsen, museumsinspektør
Tlf. 75 72 31 99
@-mail: sigja@vejle.dk
se side 169

Postboks 91
6000 Kolding
Tlf. 76 33 81 00
Fax 76 33 81 99
E-mail: museum@koldinghus.dk
Hjemmeside: www.koldinghus.dk
Museumsdirektør Poul Dedenroth-Schou

Vester Palsgaard Skovmuseum

se side 161

Kongeåmuseet
se side 123

Skov- og egnsmuseum, naturformidlingscenter og lokalhistorisk samling for gl. Nørre Snede Kommune.
Palsgårdvej 9, 7362 Hampen.
Leder: Margrethe Kruse Ellegaard.
Telefon: 75 77 02 84.
E-mail: turist@visitnorresnede-egnen.dk
www.skovmuseum.dk
se side 171
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Bestseller fra Bredballe Lokalhistoriske Forening
Foreningen oplevede en meget stor respons på det årshæfte, den udgav sidste år, nemlig Jes Langagers »Landliggerne ved Bredballe Strand«. Hæftet er blevet en
»bestseller«. Gennem Vejle Byhistoriske Arkiv har vi
solgt små 300 hæfter. Andet oplag er foretaget med et
genoptryk på 500 hæfter fra Jelling Bogtrykkeri.
Samme sted er dette årshæfte »Børresen og Brøns
odde 1962-2003« også trykt. Økonomisk støtte fra dels
Davidsen og Partnere a.s og Bodil og Jørgen MunchChristensens kulturlegat der har gjort det muligt at præsentere dette eksklusive tryk. Mange tak til Børge Børresen for hans fortælling, der fuldender værfts-»trilogien«,
der startede med Hans Ustrups årshæfte fra 2000 og
fortsatte med Gert Jansens årshæfte fra 2001.
I det forløbne år har der været arbejdet en del med
Bybæk, og der er indsamlet materiale om de butikker,
der tidligere lå her bl.a. købmand Ryborg og Bøckhaus.
Men der er også arbejdet på indsamling af data og billeder fra andre forretninger i Bredballe. Materialet foreligger nu på en cd-rom.
I 50’erne var det meget brugt, at gårdene blev fotograferet fra luften. De fleste gårde havde et sådant foto.
Måske nogle husker den lille samling på udstillingen i
1996? På Vejle Byhistoriske Arkiv har foreningen eksperimenteret med affotografering af disse luftfotos af
gårdene. Det er faldet heldigt ud, og nu indsamles med
henblik på affotografering. Målet er stadig at opdatere
gårdenes historie.
Vejnavne-projektet har været sat i bero, da en af de
frivillige blev syg. Planen var ellers at skaffe baggrundsviden om navnene bag vejen, f.eks. Forupsvej, hvem var
Forup, Langagervej, etc. à la det arbejde tidl. skoledir.
Kjeldsen lavede med bogen omkring gadenavne i Vejle.
Arkivet får heldigvis fortsat en del materiale men vil
gerne igen appellere til alle om vigtigheden i at bevare
det lokale for eftertiden. Vi ved desværre, at der ofte i
forbindelse med dødsfald ryger værdifuldt materiale ud.
Hjælp os at gøre opmærksom på vores forening!
Vi kan desværre også være for sent ude: På sidste års
generalforsamling fik vi en opfordring til at tale med
Hedvig Hess-Petersen på Stejlbjerg. Den samtale nåede
vi aldrig, da Hedvig Hess-Petersen døde i marts måned.
Det er selvfølgelig primært de ældre, der ligger inde med
størst lokal viden og eksemplet her fortæller os desværre,
at man ikke skal udsætte tingene.

En del fotos omkring familien Jørgine og Albert
Mortensen, som ejede savværket i Ulvedalen samt skoven, hvor Kirkebakkeskolen blev opført, er modtaget i
årets løb. Det var derfor naturligt at bede deres datter,
Bodil Thomsen om ud fra disse fotos at fortælle om sin
opvækst.
Fra Rud Petersen, Kirkebakken har vi fået nogle fotos fra Svanemosen i Bybæk, der i dag har ændret karakter.
Fra Hans Bager, Solvej, har foreningen fået mange
lysbilleder, som er taget af tidl. elektriker på Vejle Sygehus, Harry Jensen.
Fra Birthe Herman modtog vi materiale fra kæmner
Jacob Herman vedr. Hornstrup Kommune bl.a. to scrapbøger m. mange udklip.
Jes Langager var guide på den efterhånden obligatoriske aftenvandring i maj. Turen skulle være langs stranden, hvor der så undervejs blev gjort stop ved nogle af de
gamle landliggervillaer. Vi havde som altid en prøvevandring og her fandt vi hurtigt ud af at første del – nemlig
fra 1. tunnel – det tidligere Posthus – måtte opgives på
grund af den manglende passage langs fjorden - ligesom
det heller ikke var muligt at stå en stor gruppe på det
smalle fortov.
Så dette års vandring tog udgangspunkt ved Brøns
odde og sluttede på Hyldegårdsvej. Vi måtte i år sætte
begrænsning ved 35 og lave tilmelding. Igen en dejlig
aftentur, som også resulterede i en flot artikel af Vibeke
Kruse i Vejle Amts Folkeblad.
Tre fotos her fra Bredballe blev afleveret hos Vejle
Byhistoriske Arkiv til den Ny Vejle kalender for 2007,
som de lokalhistoriske foreninger og arkiver i Ny Vejle
har været fælles om.
Formanden Bent Mikkelsen var guide på to ture med
fjordbåden »Tenna« i august måned. Turene var arrangeret af Bredballe Grundejerforening for medlemmerne,
som nød godt af Bents Mikkelsens store viden om Bredballe.
Hældagerskolens Bibliotek har siden foreningens
start dannet rammen om møder og registreringsaftener,
og vi er taknemmelige for husly og den gæstfrihed, vi
altid har mødt på skolen. Problemet er imidlertid alle de
ting, vi skal opbevare.
Her er pladsen trang, og det gør selvfølgelig heller
ikke arbejdet lettere. Det ville være ønskeligt at have mu-

147

279037_Aarbog.indd 147

12/10/07 8:26:14

lighed for at kunne præsentere tingene under en eller
anden form – det er helt umuligt i dag. Så vi har et virkeligt stort ønske: Egne lokaler! – og vi hører gerne, hvis
nogle har forslag til et sted, der egner sig til det formål. I

forbindelse med kommunalreformen forestiller vi os, at
der arbejdes på lidt mere ens forhold for de forskellige
lokalhistoriske foreninger.

Kommunefarvel i Brædstrupegnens Hjemstavnsforening
Foreningen har omkring 300 medlemmer.
På arkivet arbejdes med indsamling og registrering af
mange indkomne arkivalier hovedsageligt hver anden
onsdag aften i vinterhalvåret med 10-12 deltagere,
men også mindre grupper arbejder med sortering
og indsamling af kildemateriale, f.eks. ved interviews
på bånd for senere behandling. Det tætte og positive
samarbejde med Sognearkivet i Gedved, Søvind lokalarkiv og Byarkivet i Horsens fortsætter. I foråret
vistes udstilling med Brædstrupmaleren Steinar Hvilsteds malerier.
I årets løb udsendtes to nyhedsbreve, og foreningens Årsskrift nr. 20 udkom i november og indeholdt
110 siders varierede historier om: Godset Løndal,
Falck i Brædstrup, En barndom ved Ry-lejren, Livet
omkring Ring Sø, Tyrstings rokokokirke, Porskærfundet, Bedstemor var født i 1812 under Napoleonskrigene, Klostrene i Voer og Vissing, 50 år på
et statshusmandsbrug i Vingum, På sagførerkontor
1945-46, samt Messingjens og Gabarielle de Bercon.
Ved Brædstrup Kommunes afskedsreception på
Brædstrup skole i december viste foreningen en lille
udstilling med plancher, billeder med mere fra den
forrige kommunesammenlægning, og efterfølgende
fik foreningen div. udstillede effekter fra rådhuset.

Frihedssamlingen har ligeledes lokaler i den historiske
bygning Tinghuset, og her arbejdes med indsamling
af beretninger og effekter fra 2. verdenskrig, sidstnævnte kan ses udstillet i de gamle fængselsceller.
På gårdmuseet Stjernholm arbejder de mange frivillige næsten året rundt, fra januar med reparationer
og udbedringer på gården samt sæsonens program
begyndende med sæsonåbning 30.4. med Valborgblus
og båltale.
Særudstillinger i 2006: »Fra tælleprås til elektricitet«, »Med oldemors nål og tråd«, »Sovekammeret«
og »Hat, stok og paraply«.
Levende Sommersøndage i juli m. bl.a. lysestøbning, veterancykler og –knallerter, fremstilling af papir, keramik, reb, skoning af heste, storvask og strygning, og ved alle arrangementer særlige smagsprøver
af vafler, krabbelurer, rygeost og æggekage. Stjernholm ved Nat i september med masser af levende
lys overalt på gården, Store Æbledag i oktober med
friskpresset most, æbleringe, æbleflæsk og æblekage,
og sidst Museumsjul i november med boder, gårdnisser og julestemning.
Desuden er der mange besøg til museets skoletjeneste. I gårdhaven kan man gå på historisk markvandring samt se kulturplanter fra klosterlandet.

Kopiby i Egtved Museumsforening, Højvang
I Egtved har vi en museumsforening, som blev oprettet
den 25. maj 1982. Der var 40 deltagere i generalforsamlingen og ca. 15 personer havde allerede givet tilsagn om
at ville være medlemmer af museumsforeningen, som fik
navnet Egtvedegnens Museumsforening. Vi har således
haft 25 års jubilæum her i 2007, den 25. maj. Forenin-

gen har nu 270 medlemmer. Museumsforeningen indgik
i 1986 en lejeaftale med Egtved Kommune om lokaler
på gården Højvang i Egtved By, hvor man gennem årene
har fået oprettet et godt og funktionsdygtigt museum.
Foreningen fik rådighed over tre bygninger, en ladebygning, en staldbygning og et vaskehus, samt adgang til et
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handicaptoilet i en anden tidligere staldbygning. Gården
var meget forfalden, så det er udelukkende bestyrelsesmedlemmer og mange andre frivillige, der ved en kæmpeindsats har fået det indvendige i bygningerne gjort så
godt i stand.
I laden er der en udstilling af »Egtved By 1898«. Ud-

stillingen viser så nogenlunde, hvordan Egtved By så ud
i 1898. Det var det år, Egtved blev stationsby. Husene
er bygget i størrelsesforholdet 1:100. Der er endvidere i
laden udstillinger af gamle motorer, landbrugsmaskiner,
strikkemaskiner og nogle afsnit med udstilling af gamle
håndværk så som maler, barber/frisør, skomager, træskomand, sadelmager, bødker, hjul- og karetmager, snedker
og tømrer.
I staldbygningen findes en udstilling kaldet »Oldtiden« med potteskår og stenøkser m.v. fundet på Egtved
egnen, samt en kopi af Egtvedpigens kiste og en stolpe
fra Ravningbroen med en lille kopi af broen, lavet af træ.
I samme bygning er der også udstilling af bl. a. et gammelt køkken og en udstilling om Egtved Kommune indtil
2007. I hestestalden er der udstillet landbrugsredskaber
m. v. og i samme bygning en funktionsdygtig smedje.
Den tredje bygning som museumsforeningen råder
over er et vaskehus hvor udstillingen viser, hvordan tøjvask er foregået op gennem tiden.
Navnet på museumsforeningen er nu Egtved Museumsforening, Højvang. Museet drives af foreningens
bestyrelse på ni medlemmer. Museet er åbent hver lørdag/søndag og i skolernes sommerferie hver dag fra kl.
12 til 17. Der er gratis adgang.

Øverst ses oldtidsudstillingen med Egtvedpigen på Højvang,
og nederst til venstre herfor ses modellen af Egtved, som byen
så ud ca. 1898.

Kalender om Engum Sogns fæstegårde

Igen i år har Engum Sogns Lokalhistoriske Forening
lavet en kalender: »Fæstegårde – Engum Sogn«. Sidste
års kalender var om Tirsbæk Slot, som er grundlaget for
sognets historie. Derfor var det naturligt at følge op med
nogle af egnens fæstegårdes historie. Det er den ældste
historie, vi rigtig har, om vort sogns udvikling frem til
vor tid.
Foreningen har i det forløbne år haft en meget fin opbakning, hvad angår medlemstallet, som nu er på 207.
Vi er begyndt at registrere i Arkibas, så vi hermed kan

få et større overblik over vores indsamlede materiale.
Der bliver løbende hængt billeder op på gangen i Engumhus, hvor vi har til huse. Temaet er pt. »Før og nu«,
hermed prøver vi at vise lidt af den udvikling, der har
været og stadig er, i sognet.
Vi har holdt åbent hus nogle gange, hvilket ikke viste
særlig stor interesse.
Foreningens tidligere formand Olaf Madsen skriver
en lille historie i vort sogneblad, som udkommer hver
kvartal. Første kvartal med temaet »Fremskridt eller
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hvad?«, som omhandler forandring fra bondesamfund til
industrisamfund. Anden kvartal var temaet »Præstegården«, og her blev fortalt om den nyrestaurerede præstegårds historie.

12 af sognets større gårde er emnet i årets kalender fra Engum Sogns Lokalhistoriske Forening. Forsiden prydes af Julianebjerg ved Assendrup, der også kales Lille Tirsbæk. Årsagen
er, at den er bygget af nedbrydningsmaterialer fra Tirsbæks
gamle avlsbygninger, der var blevet for store efter frasalg af
jord.

Museerne i Fredericia finder nye veje i skolearbejdet
Indsamling. Museerne i Fredericia modtog også i 2006 en
lang række genstande, primært fra privatpersoner.
Blandt de mange ting fik vi værktøj, f.eks. en tagstensklipper fra 1920’erne, en skovsav og en symaskine fra
1940’erne. Der indkom en del beklædningsgenstande,
navnlig uniformsdele fra DSB og Toldvæsenet. Vi modtog havemøbler, legetøj og et kasseapparat, og som en
mere samlet genstandsgruppe indkom der en del genstande med relation til Grønland, nærmere betegnet
Fredericias venskabsby, Illulissat.
Fredericia Museums Venner spiller med jævne mellemrum en særlig rolle i indsamlingen af genstande. Foreningen gør det nemlig muligt, at vi som regel en gang
om året kan købe en museumsgenstand, og sådan var det
også i 2006, hvor vi fik mulighed for på Bruun Rasmussens auktioner i Vejle at erhverve et stykke Cohr-sølv,
en skål.
Indsamlingsarbejdet omfattede også en række genstande og interviews fra og om Kemira, og der blev
foretaget en del interviews med relation til handelsgartnerierne på Fredericia-egnen. Der blev optaget en lang
række fotos af bygninger og kulturhistoriske sammen-

hænge, som enten er under forandring eller ved helt at
forsvinde.
Opbevaring I 2006 fuldførtes arbejdet med at indrette
store og rummelige magasiner på Prangervej 2, nabokomplekset til Bymuseet. Nu råder vi over et ganske
stort antal kvadratmeter på Prangervej 2, hvilket har givet os mulighed for at opsige lejemålet i Taulov, hvor vi
igennem en del år har haft et fjernmagasin.
Museerne i Fredericia er driftsherre på Fredericia
Vold, hvilket giver et ekstra stort behov for at kunne
vinteropbevare bænke og kanoner. Med udvidelsen af
lejemålet på Prangervej 2 kan vi nu løse denne opgave
tilfredsstillende samtidig med, at vi har fået plads til vore
store brandkøretøjer.
Vores andel af Fællesmagasinet i Lysholt nord for
Vejle er til stor gavn for bevaringsarbejdet, og når vore
magasiner til mindre genstande, der befinder sig på Bymuseet, er færdigindrettede, er hele magasinsituationen
god og holdbar.
Undersøgelser og forskning. Undersøgelses- og forsknings-
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En by i krig – udsnit af operationsstue i civil bolig, genskabt
af Fredericia Museum. – Foto: Søren Jakobsen.

opgaverne koncentrerede sig i 2006 om forskellige temaer i tilknytning til Fredericias krigshistorie, navnlig
begivenhederne fra maj til august 1849. Flere aspekter af
fæstningens historie blev kortlagt. Industrihistorie havde
også høj prioritet, dels fordi byen og egnens erhvervsstruktur forandrer sig ganske markant i disse år, og dels
fordi vi forberedte Industrikulturens År 2007.
Undersøgelser af kirkegårdskultur samt af omegnens
handelsgartnerier blev også højt prioriterede, felter som
fortsat vil have vores opmærksomhed.
Arbejdet med lokalplaner, byggesager og gravminderegistrering foregik naturligvis også, ligesom Museernes
faste forskningsfelt Integration blev dyrket, om end i en
mere afdæmpet indsats.
Formidling. På formidlingsområdet lagde vi ud med at
vise udstillingen »Den store søslange«, som Post- og
Telegrafmuseet i København har produceret. Vi samarbejdede med Telegrafregimentets Historiske Samling i
Fredericia og havde en god udstillingsperiode.
Fastelavnsfesten på Kringsminde blev holdt efter de
gamle traditioner, men vi må konstatere, at tilslutningen

er dalende, og at vi derfor nok må lægge andre planer
for fremtiden.
Vores deltagelse i den landsdækkende Historiens
Dag var også en succes med begrænsninger, i hvert fald
hvad deltagerantallet angår. Temaet var »Børns leg i historien«, og vi havde arrangeret ældre tiders lege på Fredericia Vold.
Derimod var der overvældende tilslutning til fem kirkegårdsvandringer på de fire gravpladser indenfor voldene samt på Assistens Kirkegård. Vandringerne var et
samarbejde mellem de respektive trossamfund, Lokalhistorisk Arkiv, medarbejderne ved Fredericia Kirkegårde
og Museerne i Fredericia. Det var et meget vellykket
projekt, hvor formidlingen omfattede både slægts- og
personalhistorie, gravstedskulturer, kirkegårdenes indretninger og gravskikke, der i Fredericia jo er meget forskellige, alt efter hvilket trossamfund der er tale om.
Sommerens store særudstilling var »En by i krig« om
udfaldet fra Fredericia 6. juli 1849, navnlig om civilbefolkningens vilkår. Det blev en velbesøgt udstilling, hvor
vi samarbejdede med Militærmedicinsk Samling på Jægersborg Kaserne, der lånte os et større tableau forestillende en operationsscene anno 1849.
I tilknytning til 6. julifestlighederne arrangerede vi
en særlig byvandring, en ruinvandring, hvor publikum
blev ført rundt i den sønderbombede by anno 1849. Desuden gennemførtes de traditionelle arrangementer med
foredrag om udfaldet samt busturen til skanserne uden
for fæstningen.
I juni måned tog vi livtag med en helt ny form for
udstilling, nemlig en gadeudstilling med fotografier fra
gødningsvirksomheden Kemira. I samarbejde med fotograf Ulrik Samsøe Figen udstillede vi 12 motiver i størrelsen 4 x 4 meter udspændt på store byggestilladser.
Udstillingens titel var »EXITkemira« og vakte megen
opmærksomhed for sine smukke, næsten vemodige portrætter af et usædvanlig grimt fabriksanlæg.
Et andet nyt tiltag var ugentlige by- og voldvandringer hen over sommeren. Det var velbesøgte ture, hvor
især lokalbefolkningen deltog.
Ud over disse ture gennemførtes 46 foredrag og særligt tilrettelagte ture.
I forsommeren havde vi besøg af Danmarks Radio,
programmet Alle tiders Historie, hvor vi medvirkede i
en udsendelse om fremmede religioner i Fredericia set i
et historisk perspektiv.
I juni måned gennemførtes en cykeltur med guide til
Trelde over Fælleden og endestation på museumsgår-
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Museerne i Fredericia stod for oprensning af voldgravene om Fredericia i 2006. Partiet her er ved Kongens Port. Foto Henning Møberg.

den Kringsminde, hvor deltagerne spiste stegt flæsk med
persillesovs.
Rosenhaven blev vist frem ved flere lejligheder,
blomstringen var meget smuk og frodig, og det ser ud
til, at det lykkes at dyrke de gamle historiske roser med
succes. I den grønne afdeling hørte også den internationale Florade med deltagere fra hele verden. Bymuseet
var rammen om den store blomsterkonkurrence, som
Fredericia Kommune var vært for.
Årets høstarrangementer, først på Kringsminde i
august og dernæst på Bymuseet i september var igen store succeser med mange besøgende og en masse formidling af ældre tiders bryllupsskikke og markedshandel.
Efterårets særudstilling hed »100 års broderier. Broderier og kvindeliv 1906-2006«. Det var en udstilling
med udgangspunkt i egne samlinger og med stor bevå-

genhed fra lokalbefolkningen. Vi samarbejdede bl.a. med
den lokale broderi- og håndarbejdsforretning Lund og
Lund, som stillede helt moderne broderi til rådighed for
os.
Rækken af historioteker omfattede så forskellige emner som værtshuse og kirkehistorie, vi hørte om lodseriets historie og vendte tilbage til det spirituøse med en eftermiddag om »malurt i bægeret«, hvor publikum kunne
høre om og smage forskellige udgaver af malurtesnaps.
Decembers juleforberedelser indledtes allerede den
25. november på museumsgården Kringsminde, hvor vi
havde det store traditionelle opbud af juleforberedelser
lige fra slagtning af gris til bagning af de fineste småkager og fremstilling af julehjerter og adventskranse. Dette
arrangement er i stigende grad et familiearrangement,
hvor alle aldre kan være med.
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En tilbagevendende festdag er den sidste torsdag i
november, hvor vi i samarbejde med blandt andet Lokalhistorisk Arkiv udgiver Fredericiabogen.
En anden udgivelse, dog i et mindre omfang, er nyhedsbrevene om Fredericia Vold som udkom to gange
i 2006.
Undervisning. Undervisningsdelen fik ekstra opmærksomhed i 2006, fordi vi barslede med nye tilbud til skolerne. Det var først og fremmest undervisning med udgangspunkt i rollespil, der blev afprøvet.
Hvor faget historie før var et udpræget bogligt fag,
er det i Fredericia et fag der også rummer praktiske
udfordringer. Med rollespillene kan man godt sige, at
undervisningen også udfordrer de sociale og mellemmenneskelige kompetencer. Igennem mange år har vi
gennemført denne praktisk orienterede undervisning på
museumsgården Kringsminde, et tilbud, der stadig er
yderst populært, og som nu har fået en by-udgave i Jernbanegade, på Volden og i Kastellet.

Det ser ud til, at vi har fundet nye og farbare veje i
udviklingen af vore undervisningstilbud, som har en stigende interesse blandt brugerne, og som har vore kollegers store bevågenhed.
Projekter. Opførelsen af en kopi af et aktivt handelsgartneri, der påbegyndtes i 2005, fortsatte i 2006 med succes
og med et stigende gå-på-mod i den arbejdsgruppe, der
i tilknytning til Agenda 21 virkeliggør planerne. Gartneriet, der er placeret på marken bag Kringsminde, skal
med tiden drives af museumsvæsenet.
Volden. Den store oprensning af voldgraven, der påbegyndtes i 2005, fik vi afsluttet i 2006. Med stor tilfredshed har vi kunnet konstatere, at vandet i graven derefter
er flydt i stærkere strømme, end vi turde håbe på. Faktisk
var det beregnet, at der ville gå det meste af et år, før
gravene igen var fyldte, men det er sket ret hurtigt efter
oprensningens afslutning.

Marius fra Minnesota på Give-Egnens Museum
Den første udstilling på Give-Egnens Museum i 2006
var billedudstillingen »Dengang gik vi i skole.« En udstilling om alle den gamle kommunes skoler, nye som
gamle. Det blev en interessant udstilling, der både viste
er stort antal smukke bygninger, gav historien om hver
enkelt af dem, og som kunne illustrere den kamp, for at
have sin egen skole i et lokalsamfund, man stadig kan
observere.
Årets store sommerudstilling »Marinus fra Minnesota« åbnede den 19. maj og løb til den 22. oktober.
Marinus er Marinus Rasmussen, kunstner og særling, og
Minnesota, er både staten og Marinus’ ejendom ude ved
Gadbjerg.
Marinus blev født i Skads ved Esbjerg den 21. april
1879. Faren blev møller ved Lindeballe Mølle og flyttede familien dertil. Marinus blev murer og udvandrede
den 12. april 1902, umiddelbart efter at have afsluttet
sin uddannelse, sammen med sin bror Karl Iver Marius Rasmussen til USA. De havde i første omgang St.
Croix Falls i Wisconsin som mål. Marinus og hans bror
arbejdede som skovhugger omkring St. Paul i Minnesota, men blev snydt af fem svenskere, og gik derefter

ind i militæret. Han var i militæret fra den 25. juni 1917
(som 38-årig) til den 13. juni 1919 og var blandt andet
med i kampene i Frankrig. Efter krigen modtog Marinus
World War I Victory Medal og World War I Victory
Button Bronze.
Marinus flyttede tilbage til Danmark og boede i 1921
med sin mor i Lindeballe. Mest kendt er Marinus nok for
det farvestrålende landskab, han byggede op i sin grusgrav ved Gadbjerg. Ved hjælp af store mængder cement
og farvede sten skabte han et landskab, som vist ikke er
set magen til nogen steder. Det kunne ses fra landevejen,
og mange stoppede op for at se nærmere på stedet. Ofte
kom de dog hurtigt væk igen, da Marinus eftersigende
kunne blive så rasende, at hans øjne bulede, og han fik
fråde om munden. Marinus malede en række naivistiske
malerier og er i dag anerkendt som en betydelig naivistisk maler. Blandt hans særtræk er, at han malede på
rammerne, og disse rammer er en ganske betydelig del
af det indtryk, man får af Marinus’ værker. Udstillingen
fortalte gennem malerier og genstande både historien
om Marinus’ liv og udvandring og om det sind, der afspejlede sig i hans malerier. Samtidig fortalte udstillin-
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Fra særudstillingen »Marinus fra Minnesota« på Give-Egnens Museum. Billedet til venstre er et af naivisten Marinus
Rasmussens malerier.

gen også om den lokale historie, som Marinus hentede
en række af sine motiver fra. Udstillingen blev åbnet den
18. maj af Vejle Kommunes nuværende borgmester Leif
Skov. Blandt talerne var i øvrigt Jes Dueholm Jessen,
som boede på Marinus’ gamle ejendom, og som hjalp os
meget i forbindelse med udstillingen. Jes Dueholm Jessen døde i sensommeren 2006. Museet kendte Jes som
en stor støtte og et inspirerende og varmt menneske.
Museets tredje udstilling i 2006 var den traditionsrige »Julebørn og Legetøj«, der åbnede for publikum den
28. november. Som altid var der en række nyskabelser
samtidig med, at de centrale temaer blev fastholdt. Den
store nyhed var en mekanisk legetøjsmaskine, og at Peters Jul i år blev opsat i rigtig størrelse, og dermed fik
lov til at brede sig over et større område. Til vores glæde
blev juleudstillingen og de nye opsætninger endnu en
gang mødt med tilfredshed og ros fra vores gæster.
Hen over året har museet holdt og lagt hus til en
række arrangementer. Den 15. marts blev der holdt en
uhøjtidelig café-aften ved Give Musikskole. At musikskolen holder et par koncerter på museet er blevet en
tilbagevendende begivenhed. Det er et godt samspil, der
også giver et bredt publikum.
Den 25. april var der ordinær generalforsamling i
Give Egnens Museumsforeningen. Det var endnu en
gang en glæde at se, hvor mange der var mødt frem og
interesserede sig for museets vel. Menuen fra brænde-

komfurets tid var det år boller i selleri med kartofler og
rødbeder. Desserten var fløderand med frugter og karamelsovs, som den blev lavet, da fløden på landet var lige
ved hånden.
Fem dage efter, den 30. april, fejredes Valborgs Aften på Give-Egnens Museum. Folk blev opfordret til
at tage deres madkurv med. Der blev leget gamle lege,
danset til spillemandsmusik, og endelig gik vi i fakkeltog
op gennem granskoven til det store bål, hvor der blev
serveret heksesuppe og troldeboller. Faklerne var lavet
af dunhammere, der havde trukket i svinefedt, og det var
bestemt en stemningsfuld oplevelse at gå inde mellem
træerne.
Sommerskolen trak også i år fuldt hus, 25 børn, som
var her tre dage fra den 27. – 29. juni. Det er en glæde at
være sammen med børnene de tre dage og være med til
at lære børnene om gamle dages liv og gøremål. De går
til arbejdet med stort mod og lærevillighed.
I 2006 var børnedyrskuet på Give-Egnens Museum
den 20. august. En herlig dag, hvor alle aldre stortrivedes
omkring fremvisning, pasning og pleje af kæledyrene.
Efterårsferien stod i æblernes tegn. Efter en gammel
model havde vi fået opbygget to æblepressere, og så blev
der ellers presset æbler til æblemost hele ugen. I Historisk Køkken var æblehøsten baggrund for fremstilling af
æblesuppe, halve æbler med creme, tørrede æbler og meget mere, hvor den besøgende kunne give en hånd med i
lighed med fællesskabet i fordums tider. Der blev fremstillet to pressere, således at man kunne skille den ene ad
og samle den igen for på den måde at vise, hvordan den
kunne samles helt uden brug af søm og skruer.
Æbletemaet blev fulgt op med et foredrag om og prøvesmagning af de gamle æblesorter den 25. oktober ved
podemester Boi Jensen fra gartneriet De gamle Æblesorter, i Holstebro. Det trak 85 tilhørere til, både mange
lokale, men også en del udefrakommende æbleentusiaster. Museets egen æblelund giver stor glæde året igennem – blomstring – vækst – modning – høst og brug.
Inden da, den 6. oktober, var der kulturnat i Give, og
her deltog museet også. Blandt andet kunne folk i grupper blive vist rundt på hedebondens gård og – i mørke
– få fortalt om overtro og mørkets magter.
Som altid var der aktivitet, fremvisning af forskellige
nørklerier, bogbinding, trædrejning, fremstilling af pynt
til julen, oplæsning af Peters Jul og julekaffebord i adventsweekenderne. Museet var den 2. december rammen
om Vejle Kommunes regionale julekalender med fortælling og musik fra de dygtige unge mennesker. 16. de-
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cember optrådte Kurts Kor i velkomsthallen, og mange
var mødt op for at høre den smukke sang. Naturen fik i
år lov til at spille en større rolle i aktiviteterne, idet der
hver lørdag i perioden var mulighed for at blive guidet
i museets skov. Naturmaterialer blev taget med retur, så
der kunne fremstilles dekorationer sideløbende med, at
der blev pyntet honninghjerter, flettet hjerter etc.
Et andet arrangement i december var vi også stolte af
at lægge hus til, nemlig borgmester Villy Dahl Johansens
afskedsreception den 8. december. Vi er glade for, at Villy Dahl Johansen valgte at holde receptionen på museet,
og det understreger kun den opbakning til og glæde ved
museet, som vi altid har følt, at Villy Dahl Johansen har
haft i sin tid som borgmester.
Museet har udover de her nævnte arrangementer lagt
hus til lidt af hvert, men altid fordi man har ønsket at
bruge de udstillinger og den historie, der er på museet.
På den måde har vi haft besøg af politikere, forvaltnin-

ger, fødselarer og sågar et brudepar. Lad os håbe på et
nyt år, hvor museet slår dørene op for alle, der ønsker at
lære mere om Give-egnens historie.
Udover udstillinger, aktiviteter og arrangementer har
der været arbejdet med alle et museums øvrige gøremål.
Således blev der i år bl.a. forsket i den sidste jydepottekone, Else Marie Petersens virke og Ndr. Donnerup
Skole. Begge områder omtales i museets årsskrift.
Museet har også i løbet af året fået scannet alle de
gamle registreringskort, så hele samlingen nu er digitalt
registreret og kan blive tilgængeliggjort for alle.
Den 15. marts fik museet ansat en forvalter i en nyoprettet fuldtidsstilling. Der har længe været behov for
at få oprettet en egentlig forvalterstilling til det daglige
vedligehold, ligesom museet med ansættelsen af en forvalter har fået de bedste muligheder for at få udviklet
og forbedret de fysiske rammer på museet. Endelig er
forvalteren en vigtig del af opbygningen af nye udstil-

Fremstilling af æblesaft på kopi af 1800-tals maskineri.
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linger. Ansættelsen af en forvalter er i det hele taget en
del af den fremtidssikring, som der er stort behov for at
gennemføre på museet.
I 2006 har der også været stor tilgang til samlingen.
Lokalbefolkningen er meget vågen, når der skal ryddes

op, kasseres m.v. Man tænker museet ind. Museet er meget glad for, at bevidstheden for egnens historie er så klar
hos befolkningen.

Et billedår for Lokalarkivet for Glud, Hjarnø og Skjold sogne
For os har det været et billedår. Vi har f. eks. modtaget
lærerinde Helga Svendstrups fotoalbum, der udover billeder af alle årgange, der gik på Glud skole i 1964, også
indeholder en del fra andre årgange.
Billeder fra slægterne Nørgaard og Lüthgen, hvorpå
Tove Nørgaard havde påskrevet navnene.
En efterkommer af Rasmus Lauersen i Brund, der i
sin tid blev interviewet af Achton Friis og kom med i
»De Jyders Land« med foto og det hele, forærede os en
del fine billeder også med navnene påskrevet.
Det sidste var vi på arkivet meget glade for, da vi,
selv om vi efterhånden er ældste generation, ikke altid
genkender de unge mennesker, der blev fotograferet for
100 år siden.

Sidste år fik vi indleveret Horsens Landboforenings
arkiv, der også omfatter Skanderborg Landboforening.
Det indeholder udover protokoller, journaler, medlemslister og billeder, store mængder papirer vedrørende
eksproprieringer i forbindelse med f. eks. anlæg af motorveje, fredningssager, vandledninger, kloaksager etc.
Arkivet der er meget omfattende kommer ikke direkte
i Lokalarkivets kartotek men listes op i en selvstændig
registratur, som nu endelig er ved at være klar.
Dette arkiv var et stort arbejde, men som Jørgen
Christiansen så poetisk udtrykte det, en dag hvor det
hele virkede lidt uoverskueligt: »Vi arbejder med fortiden - for fremtiden«.

Historisk arkiv for SyvendeDagsAdventisterne i Danmark dropper flytning
Den planlagte flytning af HASDA-arkivet til Århus er
opgivet. Arkivet har efter forhandling med ledelsen af
Adventistkirken og Vejlefjordskolen, fået lov til at blive
på Vejlefjordskolen i de nuværende lokaler indtil august
2008, og derefter får man anvist andre lokaler på skolens
område.
Lokalerne i Århus som nu er istandsat vil blive brugt
til fjerndepot. Tanken om en flytning opstod, fordi kirkens ledelse ønskede at bruge lokalerne på Vejlefjordskolen. Samtidig var velegnede lokaler ledige i Århus,
som man ønskede at arkivet skulle flyttes til. I HASDAs
bestyrelse var der dog et stærkt ønske om at forblive på
nuværende adresse, som erfaringen havde vist, var mest
hensigtsmæssig.
Arkivleder Jytte Kjeldal bor i området og bruger rigtigt mange timer i arkivet. Arkivets beliggenhed på Vejlefjordskolen med gymnasiet finder arkivet også ideel.

Her kommer mange gæster, som benytter lejligheden
til et besøg i arkivet. Der vil i fremtiden være et tættere
samarbejde med Vejlefjordskolen.
Arkivet har i det forløbne år haft en forøgelse af aktiviteten på de fleste områder. Syv frivillige har arbejdet
i 658 timer, til regnskabsføring er der yderligere brugt
ca. 60 timer.
Der er i årets løb udgivet flere artikler, endvidere
er der arrangeret udstillinger i forbindelse med skolejubilæer og årsmøde, fremvist arkivalier på plejehjem
og arrangeret fotogenkendelse. Bogen »Adventisterne i
Danmark« er meget snart færdig og vil blive udgivet af
Dansk Bogforlag i foråret 2007.
Flere af arkivets medarbejdere har også i 2006 deltaget i kurser, generalforsamlinger og møder.
HASDA arkivet er åbent hver tirsdag kl. 14 – 17, og
alle er velkomne til at besøge arkivet.
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Årets gang i Lokalhistorisk Forening Hedensted Kommune
23. marts 2006: Generalforsamling hvor følgende blev
valgt til bestyrelsen: Ulrik Dalsgaard Knudsen, Bent Sørensen, Anna Brusch, Gunner Christensen, Arne Sørensen, Else Lynggaard og Harry Christensen. Suppleanter:
Kirstine Christensen og Knud Madsen. Revisorer: Ejner
Krogh og Erling Christensen.
Efter beretning og godkendelse af regnskab blev der
vist lysbilledforedrag over emnerne: »Jernbanens historie i Hedensted Kommune« og »Betalingsmidler gennem tiden«.
20. april 2006: Bestyrelsesmøde/Konstituering. Formand: Ulrik Dalsgaard Knudsen, næstformand: Bent
Sørensen, kasserer: Anna Brusch.
Maj 2006: Årsskrift 2006 udgives til medlemmerne.
27. maj 2006: Udflugt til Uldum Mølle. Efter rundvisning i møllen var der kaffe og boller i møllens skolestue. Desværre beskedent deltagerantal.
I forbindelse med Løsning Skoles 50 års jubilæum
blev foreningen/arkivet bedt om hjælp med at lave en
udstilling om Løsning Skoles historie.
15. sept. 2006: Udstilling er åben for skolens elever.
19. sept. 2006: Udstilling er åben alle interesserede.
26. oktober 2006: Lokalhistorisk aften i Hedensted
Kirkecenter. Bent Sørensen viste billeder og fortalte
om: »Vareknaphed og rationering under krigene«. Ulrik
Knudsen viste billeder og fortalte om: »Gamle kort over
lokalområdet«. Der var knap 40 deltagere.
11. november 2006: Arkivernes Dag. Vi inviterede til
en snak om lokalhistorie. Alle har en historie.
Foreningen havde valgt at have slægtsforskning som
tema og inviterede derfor publikum til at se, foreningen
har af materiale til slægtsforskning samt at få en snak om
lokalhistorie. 23 deltog.
2. og 3. december 2006: Jul på Lokalarkivet. Temaet
var det samme som på arkivernes dag, dog var der ju-

Fra udflugt til Uldum Mølle.

lepyntet. Der var livlig samtale ved kaffebordet, næsten
hele åbningstiden. 20 var med.
Lokalarkivet for Hedensted Kommune har i
2005/2006 haft ca. 350 besøgende på arkivet. Ca. 50 har
henvendt sig pr. brev/email/telefon og er blevet hjulpet
med materiale.
Alle poster er nu indtastet i LADAP.

Alle Tiders Industri på Horsens Industrimuseum
Industrimuseets aktiviteter i 2007 er præget af det landsdækkende Industrikulturens år. Man kan sige, at det er
industrikulturens år hvert år på Industrimuseet, men i år
skruer vi en tand op for aktivitetsniveauet.

Det begyndte allerede i efteråret 2006, hvor en foredragsrække blev skudt i gang og fortsatte ind i begyndelsen af 2007. Det følger vi op på med en ny foredragsrække i efteråret 2007.
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På udstillingssiden åbnede vi den 15. april tre særudstillinger under fællestitlen Alle Tiders Industri. De løber alle året ud. Udstillingerne, der kan ses i De Nornske
Haller og i Klædeskabet, er tænkt som en trilogi. Første
udstilling hedder Det Industrielle Menneske og fortæller historien om, hvad det er, industrien har gjort ved
os danskere i 150 år. Det Industrielle Menneske er en
anderledes og eksperimenterende udstilling med få genstande, få udstillingstekster, men megen teknik og kreativt opbyggede udstillingsrum. Der er bevægelse i alle
udstillingens rum, og tankerne og inspirationen har frit
spil. Derefter bevæger man sig ind i udstillingen Møller
& Jochumsen i 150 år. Her fortælles historien om en lokal Horsensvirksomhed, der fejrer jubilæum i år. Møller
& Jochumsen begyndte som jernstøberi med produkter
til landbruget, producerede siden dampmaskiner, dieselmotorer, køleanlæg, vandturbiner m.m. og laver i dag affaldsneddelere til alle formål. En spændende udstilling
om en interessant virksomhed, der har formået at producere til tidens efterspørgsel. Sidste udstilling findes i

Klædeskabet og handler derfor om de tekstiler, der sås på
Møller & Jochumsen. Hvad havde arbejderen på i 1900tallet, og hvad med funktionæren og direktøren? Kort
sagt, hvad havde man på til forskellige tider på sådan en
virksomhed.
Hen over sommeren og sensommeren kunne man
skiftevis på Industrimuseets parkeringsplads og rundt i
byens åbne rum opleve Horsens-industri i storformat.
Industrimuseet lavede i samarbejde med Horsens Museum og Horsens Kunstmuseum en udendørsudstilling,
der bestod af seks store kasser, hvor der vistes billeder i
formatet 2x2 meter. Hver kasse viste et moderne billede
fra en Horsensvirksomhed på den ene side, og på den
anden side sås et historisk billede fra enten samme virksomhed eller samme branche. Projektet fik historien ud
i byen og fungerede som en øjenåbner for horsensianere
og andre om moderne industri og den forandring, der
er sket. Industrikulturens år på Industrimuseet slutter af,
som det begyndte, med en ny foredragsrække henover
vinteren.

Lokalhistorisk Arkiv for Jelling Kommune

Mindstrup Skole i Hvejsel Sogn omkring 1900. Foto: S. Petersen, Søndergade, Tørring.
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Det daglige arbejde i arkivet fortsætter som de foregående år. Vi registrerer så vidt muligt alt ny-indkommet
straks, og den tid, vi derefter har til rådighed, bruges på
edb-registrering af »gamle« arkivalier.
Vi har i årets løb modtaget 24 afleveringer. Derudover har vi besvaret omkring 30 skriftlige/telefoniske
henvendelser, samt hjulpet o. 30 besøgende her på arkivet.
Arkivet har tre frivillige, som trofast møder op i arkivets åbningstid. Vi er nu mere systematisk gået i gang
med indscanning af vores billedsamling, og ser frem til at
registreringerne bliver søgbare på internettet.
I 2006 har arkivet sammen med Lokalhistorisk forening lavet udstilling med lokalhistoriske akvareller af
tidligere førstelærer i Jelling Statsseminariums Øvelses-

skole, A. Edsen Johansen (1862-1957). Udstillingen blev
først vist på Kongernes Jelling i forbindelse med årets
Asta-festival, og siden ophængt på plejehjemmet Højagercentret.
Lige før kommunesammenlægningen – 29. dec. 2006
– »Kyssede borgerne Jelling Kommune farvel« ved et
stort arrangement med ca. 600 deltagere i Gormshallen i Jelling. Arkivet og Lokalhistorisk Forening deltog
med en fotoudstilling om kommunens skoler de sidste
100 år.
Kommunesammenlægningerne vil også få betydning
for arkivets fysiske placering i fremtiden, idet Jelling Arkiv og biblioteket skal være med i det kommende Byens
Hus.

Arkivfusion i gl. Juelsminde Kommune
Vi har i løbet af året fusioneret med de øvrige arkiver i
det, der i skrivende stund er tidligere Juelsminde Kommune, under navnet »Juelsminde Kommunes Lokalarkiv«. Det vigtigste formål med fusionen er at udvikle et
tæt samarbejde til gavn for alle arkiverne, og vi har aldrig
set så meget til hinanden, som vi gør nu.
Vi har kørt på lidt lavt blus i Barrit-Vrigsted Lokalarkiv, idet vi er blevet færre og stadig ligger lidt i flytterod;
men der har været mange henvendelser om assistance og
også en del besøgende på vores arkivaftener.
Vi havde en kirkegårdsrundvisning på Vrigsted Kirkegård i samarbejde med menighedsrådet og Vrigsted

Efterskole i begyndelsen af sommeren. Rundviseren
og fortælleren var Frode Smidstrup, der er graver ved
kirken og virkelig har forudsætninger for at fortælle om
skæbner og oplevelser i forbindelse med kirkegårdens
grave. Det blev både en interessant, en spændende og
underholdende aftentur med knap 30 deltagere og efterfølgende kaffe på Vrigsted Efterskole.
Barrit Skole og Barrit Sognegård er fyldt 50 år i løbet
af 2006. Vi lavede en plancheudstilling med livet i sognegården til dennes jubilæumsfest, og vi lånte også en del
billeder, skoleblade og lignende ud til skolen til emnearbejde om skolens jubilæum op til selve jubilæet.

Kolding Stadsarkiv flyttet
Stadsarkivets arbejde har i 2006 været styret af to store begivenheder: Stadsarkivets flytning fra Koldinghus
Staldgård til Nicolai-Historie med indvielse den 17.
juni 2006 og kommunalreformen, hvor Stadsarkivet fik
ansvar for nedlukning af arkiverne i alle de gamle kommuner og modtog omkring 1000 m bevaringsværdige
papirarkivalier og 8 elektroniske arkivsystemer fra Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup kommuner.
Kolding Stadsarkiv flyttede fra Koldinghus Staldgård
med det første flyttelæs den 26. april 2006, og det sidste

flyttelæs modtoges i Skolegade den 12. juni. Flytningen
omfattede mere end 600 flyttekasser.
Kolding Stadsarkiv har i den gamle, fredede borgerskole fra 1856 fået rådighed over ca. 900 kvm samlet på tre etager med elevator og gode adgangsforhold
for ældre og handicappede. Der er ikke klimastyring i
bygningen, men temperatur og luftfugtighed er stabil
og udmærket egnet til opbevaring af papirarkivalier. De
mere følsomme fotografier og elektroniske medier bør
ikke fortsat opbevares her, men efter digitalisering/ko-
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Den gamle borgerskole på hjørnet af Blæsbjerggade og Skolegade, der nu huser Kolding Stadsarkiv.

piering flyttes til kølemagasin i Den Selvejende Institution Fællesmagasinerne i Vejle, hvor Kolding Kommune
har købt en andel.
Indvielsen af Nicolai-Historie 17. juni 2006
Den gamle borgerskole fra 1856 blev festligt indviet til
Kolding Stadsarkiv efter restaurering og nyindretning
foretaget af arkitektfirmaet Dorte Mandrup Arkitekter
den 17. juni 2006. Ved indvielsen var der taler af kulturudvalgsformand Dan Nielsen, borgmester Per Bødker
Andersen, byrådsmedlem Lis Ravn Ebbesen, rigsarkivar
Johan Peter Noack og stadsarkivar Birgitte DedenrothSchou. Universitetslektor, dr.phil. Ning de ConinckSmith holdt foredrag om skolebygningerne i Nicolaikomplekset, Søren Ryge causerede, og Billy Cross, Mik
Schack og Flemming Ostermann spillede jazz. Arkivet

holdt åbent hus i weekenden, og ca. 1000 mennesker
lagde vejen forbi.
Stadsarkivet etablerede i sommeren 2004 kontakt
med Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup kommuner. Fra 1. marts 2006 fik Stadsarkivet bevilling til at
ansætte cand. mag. Torben Larsen til at stå for registreringen af de tre kommuners ældre bevaringsværdige arkivalier. Registreringen kom også til at omfatte nyere arkiver, da visse stadigt aktuelle fællessager bedst lader sig
opbevare samlet. I december 2006 blev størstedelen af de
tre kommuners arkiver flyttet til et nyindrettet magasinrum Nytorv 11 under Teknisk Forvaltning i Kolding. En
mindre del af Lunderskov Kommunes arkiv samt skattearkivalierne har måttet afvente registrering til 2007. I
alt er ca. 1000 m arkivalier fra de tre kommuner blevet
overført til Kolding Stadsarkiv.
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Hele den nye Kolding Kommunes arkiv er fra 2007
placeret i Kolding, og Kolding Stadsarkiv vil kunne finde
de ønskede sager til Kolding Kommunes administration
og borgerne efter de gældende tilgængelighedsregler.
Andre større afleveringer i 2006
En række af de lokale menighedsråd har afleveret deres
arkivalier til Kolding Stadsarkiv i 2006. Fra Viuf er modtaget en stor samling smalfilm optaget af Aage Kyed.
Kolding Omegns Foderstofforening har afleveret sit ældre arkiv.
Desværre har flytning og kommunesammenlægning
betydet, at der ikke har været tid til løbende at registrere
de mange modtagne private afleveringer, så der er opstået et større registreringsefterslæb. Kolding Stadsarkiv
gik i sommeren 2006 fra registreringsprogrammet Arkibas 3 til Arkibas 4.
Op til kommunesammenlægningen pr. 1. januar
2007 har de øvrige lokalhistoriske arkiver i Ny Kolding
Kommune, der fortsat ønsker at være selvstændige foreningsdrevne arkiver, dannet et netværk dels med henblik på et tættere samarbejde og dels for samlet at kunne
ansøge det nye kulturudvalg om bevilliger til arkivvirksomheden.
Kolding Stadsarkiv samarbejder med Arkivsamvirket, men kan ikke være en del af det pga. vores status som
kommunalt offentligt arkiv i henhold til Arkivlovens § 7.
Stadsarkivet har været konsulent for de lokalhistoriske
arkiver vedr. registrering i Arkibas. Fem af de lokalhistoriske arkiver i kommunen benytter nu Arkibas.
De lokalhistoriske arkiver indsamler som tidligere
arkivmateriale af privat proveniens samt fotos. Alle kom-

munale arkivalier inklusive de kommunale institutioner
er samlet på Kolding Stadsarkiv.
Fotoudstillinger
Med flytningen er Kolding Stadsarkiv blevet en del af
kulturkomplekset Nicolai. Filmens Hus og Historiens
Hus er nu i gang, mens Nicolai for Børn, Nicolai Design, Nicolai Musik og skolegården forventes færdig i
2007. Kolding Stadsarkiv bidrager med et tilbud om viden om byens og omegnens historie til både byens borgere og turister uanset alder. Ud over de aktive forskere
(lokalhistorikere og slægtshistorikere) kan alle, der har
lyst til at se gamle fotos fra byen, se skiftende fotoudstillinger.
Kolding Stadsarkiv har i 2006 tilsluttet sig internetportalen Arbimus, der viser de registreringsdata, som
arkiverne i Kolding, Vejle og Fredericia, Vejle Amtsbibliografi samt nogle arkiver, museer og biblioteker i
Nordjylland har inddateret i deres elektroniske registreringsprogrammer. Det er en fritekst-søgeadgang, som
alle på internettet kan bruge, og den har allerede været
til stor glæde for arkivets brugere.
Koldingbogen 2006
Koldingbogen 2006 udkom den 14. november 2006, for
første gang i et oplag på 2000, der alle er solgt. Bogen
var på 228 sider og havde for første gang artikler med fra
de nye dele af kommunen Vamdrup og Lunderskov. Det
var 25. gang, at Birgitte Dedenroth-Schou var redaktør
af bogen. Bibliotekar Søren Flø Sørensen har som tidligere år deltaget i udvælgelsen af fotos og skrevet tekst til
spejdernes Herculeskalender.

Mere lokalhistorie på Koldinghus
Kulturarvsstyrelsen skal årligt evaluere et antal danske
statsanerkendte museer. Dels for at sikre museernes ansvarsområder i forhold til hinanden og i forhold til en
form for »landsplan«, dels for at sikre, at museerne lever
op til museumslovens krav om opnåelse og bevarelse af
statsanerkendelse og dermed statstilskud.
I 2005 var Trapholt og Museet på Koldinghus »heldige i lotteriet«. Begge museer blev - sammen med
Kunstindustrimuseet i København, som de to museer
har samarbejdsrelationer og mulige faglige overlapnin-

ger med - udtaget til at gennemgå processen.
For Koldinghusmuseets vedkommende konstaterer
man generelt, at museet er veldrevet med en stærk forankring i lokalsamfundet. Men naturligvis er der også
kritiske bemærkninger. Således anbefaler man, at emnet
»dansk national historie« overlades til Museum Sønderjylland (dvs. Museet på Sønderborg Slot), at arkæologien
overlades til Museum Sønderjylland (dvs. Haderslev Museum, som museet allerede har en samarbejdsaftale med
omkring arkæologien), samt at emnet »dansk sølv« de-
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fineres nærmere i samarbejde med Kunstindustrimuseet.
Videre ønsker man en mere aktiv lokalhistorisk indsats,
herunder at der arbejdes aktivt for realisering af museets planer om indretning af en lokalhistorisk udstilling
i Staldgården, ligesom man efterlyser mere forskning i
museets emner. Endelig påpeges det, at museets vedtægt
skal revideres i lyset af kommunalreformen og amternes
nedlæggelse, hvilket for Koldinghus konkret betyder, at
amtets hidtidige repræsentant i bestyrelsen ikke længere
udpeges.
I sit svar påpeger museumsbestyrelsen, at som museet fremstår i dag, er det resultatet af en 116-årig historie, som præger og fortsat må præge museet. Den nationale historie har bestyrelsen allerede for længe siden
signaleret, at museet vil opgive, idet såvel resultatkontrakt 2001-05 som resultatkontrakt 2006-10 nævner det.
Dele af samlingen vil formentlig blive udstillet i Genfor-

enings- og Grænsemuseet i Christiansfeld. Bestyrelsen
er imod at opgive arkæologien, idet man anser lokalhistorien som sammenhængende fra oldtid til nutid. Med
hensyn til dansk sølv rummer museets nye vedtægt - efter indgået aftale med Kunstindustrimuseet og efter høring hos Kulturarvsstyrelsen - som et ansvarsområde for
museet: »Dansk sølv fra renæssancen til vore dage, med
hovedvægt på det 20. og 21. århundrede og med særlig
vægt på den kulturhistoriske og håndværks- og industrihistoriske perspektivering.« Dansk sølv er dermed officielt anerkendt af Kulturarvsstyrelsen som et ansvarsområde for museet. Hvad angår planerne for Staldgården er
museumsbestyrelsen helt enig med Kulturarvsstyrelsen
og vil presse på for at realisere det lokalhistoriske center i etaper. Forskningstemaer indenfor museets arbejdsfelter, lokalhistorie og dansk sølv, vil blive indarbejdet i
museets arbejdsplan.

Årets sølvsmed blev Lasse Bæhring, modtager af Karl Gustav
Hansen-Prisen 2006. Prisarbejdet: 2 vandkander. Foto: Palle
Skov.

Digitalt samarbejde
Danske kulturinstitutioner arbejder i disse år målrettet
på at digitalisere deres samlinger og gøre dem tilgængelige via internettet. Regeringen har afsat årlige beløb
til denne digitalisering, ikke i tilstrækkeligt omfang, men
dog af en størrelsesorden, der fremmer arbejdet og tilskynder til den digitale udvikling.
Fra Kulturarvsstyrelsen har Museet på Koldinghus i
2006 modtaget et tilskud på 420.000 kr. til indscanning af
museets kortbaserede genstandsregistrering. Ca. 45.000
registreringskort (i daglig tale kaldet blå kort efter kortenes oprindelige farve, selvom de har været hvide i årtier!)
er indscannet og OCR-læst, dvs. at nu ligger kortenes
oplysninger i en database, som i tiden fra omkring 1. november 2006 og til ca. 1. april 2007 rettes nødtørftigt
til. Omkring 1. april skulle museets genstandsregistreringer kunne overføres til det fælles registreringssystem
REGIN, hvorfra de vil være tilgængelige på internettet
via portalen »Museernes Samlinger«. Det er vigtigt at
understrege, at kortenes oplysninger vil foreligge med
de fejl og mangler, som de gamle registreringer rummer. En gennemgribende nyregistrering af museets genstandssamling er der ikke tale om, men museets samling
vil kunne overskues på nettet, og interesserede vil kunne
få bedre mulighed for at rette forespørgsler til museet
om adgang til ikke-udstillede genstande.
Samme formål tjener et regionalt samarbejde, som
museet er gået ind i. Arkiver, biblioteker og museer
i Trekantområdet Danmark har dannet en forening
TREKS (Trekantområdets kulturhistoriske Søgebase)
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med det formål at tilgængeliggøre områdets kulturarv
på nettet. Sammen med et lignende samarbejde i Nordjylland, NOKS, har de to foreninger oprettet en fælles
internetportal ArBiMus (www.arbimus.dk), der samler
oplysninger fra arkivernes, bibliotekernes og museernes
databaser, og stiller dem til rådighed for alle interesserede. Det er foreningernes mål at udbrede samarbejdet
til at omfatte hele landet og på den måde gøre det lettere
at arbejde med kulturhistoriske emner.
Særudstillinger
Museet har i 2006 vist følgende udstillinger:
• Japan - kultur og kunst i Edo-perioden (16031867), 20. august 2005 - 8. januar.
• Gaver, fund og nyerhvervelser 2005, 14. januar 19. februar.
• Jørgen Dahlerup 75 år. Moderne dansk kirkesølv,
18. februar - 2. april.
• Kolding - den næsten forsvundne renæssanceby, 8.
april - 30. juli.
• Bute House Collection. Moderne skotsk sølv, 30.
juni - 30. juli.
• Tjekkisk glaskunst 1945-1980, 26. august - 14. januar 2007.
• Når fremmede kommer til - Indvandring og kulturmøde gennem tiderne med Kolding som eksempel,
15. september - 19. november.
• Årets sølvsmed: Lasse Bæhring - Modtager af Karl
Gustav Hansen-Prisen 2006, 13. oktober - 31. december.
Anden formidling
Vinterferie 11.-26. februar: Kongejagt og falkeflyvning
på Koldinghus
Over 100 udstoppede dyr havde »forvildet« sig ind
på det gamle kongeslot. De mange dyr var hovedpersoner i vinterferiens aktiviteter på Koldinghus, der inviterede børn og deres voksne på kongejagt med Frederik 2.
(1559-1588). Nogle af dagene var der mulighed for at se
formanden for Dansk Falkejagt, Frank Skaarup Hansen,
træne og fodre en falk.
Museet ønskede med Kongejagten at formidle historien om, hvad en konge kunne få sin sparsomme fritid til
at gå med, når han ikke regerede landet. Opgaven gik ud
på at finde dyrene, der havde gemt sig i huller og murværk og at besvare spørgsmål om renæssancens jagtdyr.
Der blev desuden demonstreret jagthornsblæsning
ved Egon Harders, Kolding

• En konservator arbejder - Åbent værksted
I vinterferien kunne man desuden følge konservatorer fra Vejle Amts Konserveringsværksted i deres spændende arbejde med at analysere og restaurere tekstiler,
grafiske materialer og arkæologiske fund.
Historiens Dag 30.4.: Barndommens land - anno 1906
Koldinghus inviterede børn og voksne med på en rejse
100 år tilbage i tiden: Den strenge, men retfærdige overlærer Mikkelsen ringede ind til time to gange, og spanskrøret var ikke kun til pynt! Man kunne prøve at lege de
gamle børnelege fra dengang - eller bare se på. Der vistes
lysbilleder fra det gamle Kolding, og der var en smagsprøve på datidens madlavning.
Denne dag fik museets gæster en gave. Det var et lille
hæfte, udgivet af Kulturarvstyrelsen, med historiske lege,
der kan føres tilbage til stenalderen over middelalderen
til lege, som stadig leges i dag.
Arrangementet »Barndommens land - anno 1906«
indgik i Kulturarvsstyrelsens landsdækkende arrangement Historiens Dag. Koldinghus vandt i 2005 førstepræmien for landets bedste arrangement i forbindelse
med Historiens Dag.
Sommerferien: Ska’ vi lege?
I samarbejde med Kolding Turistbureau var der tre lørdage i sommeren (24. juni, 29. juli og 12. august) arrangeret gamle børnelege, som alle interesserede kunne deltage i. Legene begyndte på Akseltorvet, og gruppen bevægede sig derfra op på Koldinghus. Lege som 10 - bold,
Karen-Maren-Mette bom, Hop over bold, Sækkeløb,
Kællingesæk, Sjippetov/lang-reb, Ståtrold, Sanglege,
Hinkerude. Instruktion: Birgitte Lund med børn.
Efterårsferie: 16.22.10.: Mød Christian 4. på Koldinghus
I skolernes efterårsferie kunne man møde den danske
kongerækkes måske mest farverige personlighed, Christian 4., der gik rundt på Koldinghus med sin elskede hustru Kirsten Munk ved sin side. Tjenestepigerne havde
travlt med at pudse sølv- og kobbertøj, gøre rent eller
lave håndarbejde. I skolestuen underviste skolemester
Mikkelsen i skrivning, regning og latin, og i kongens
vin- og ølkælder uddelte kældermesteren smagsprøver.
I Riddersalen gav den »italienske« dansemester instruktion i Pavane, en processionsdans, der var populær både i
Frankrig, Italien, England og uden tvivl også på de danske slotte, og man kunne lytte til lutspilleren, der spillede
musik fra tiden. Derudover husede slottet i ferien fange-
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vogteren, der fremviste fangekælderen, og oldfruen, der
førte tilsyn med, at tjenestepigerne passede deres arbejde, og at museets gæster opførte sig på passende vis.
Personerne levendegjordes af amatørskuespillere fra
Dronning Dorothea Teatret, byens rutinerede danselærer Børge Jensen og lutspilleren Benjamin Filborne.

som gennemgående tema. Museumsinspektør Vivi Jensen bidrog med Guds vilje - og dronningens. Dronning
Dorothea, en kvinde i renæssancen, om den mest markante kvindelige beboer på Koldinghus. Foredraget har
Vivi Jensen desuden holdt ved arrangementer udenfor
museets rammer. Forskningschef på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, Steffen Heiberg,
fortalte i foredraget »Danmarks største fest« om den
største og mest kostbare fest, der nogensinde er holdt i
Danmark. Festen, der kaldes »Det Store Bilager«, blev
holdt i 1634 i anledning af Christian 4s søn, tronfølgeren, den udvalgte prins Christians bryllup med Magdalena Sibylla af Sachsen. Museumsdirektør for Nivaagaards Malerisamling Nils Ohrt fortalte i foredraget Leonardos kunst i »Da Vinci Mysteriet«: Fantasi og fakta
om malerier af en af den italienske renæssances største
skikkelser, kunstneren og videnskabsmanden Leonardo
da Vinci (1452-1516), hvis få malerier ubetinget hører
med til verdenskunsten, og som ufrivilligt er blevet en
hovedperson i den amerikanske forfatter Dan Browns
konspiratoriske og kontroversielle spændingsroman fra
2003 »Da Vinci Mysteriet«. Endelig har museumsdirektør Poul Dedenroth-Schou holdt foredrag om Koldinghus - Danmarks første renæssanceslot, på Folkeuniversitetet i København.
I efterårsferien forsøgtes en levendegørelse af Christian 4., hans hustru Kirsten Munk og en række af slottets personale på Christian 4.s tid i arrangementet »Mød
Christian 4. på Koldinghus«.

Renæssanceåret 2006
2006 var af danske museer og uddannelsesinstitutioner
udset til at være renæssanceår. Museet på Koldinghus
har taget dette tema som udgangspunkt for en række
udstillinger, foredrag og anden formidling, som er medtaget andetsteds i årsberetningen, men som her skal resumeres:
Særudstillingen Kolding - Den næsten forsvundne
renæssanceby viste smukt udskårne indskrifttavler i træ
fra forsvundne renæssancehuse i Kolding, der befinder
sig i museets magasiner, sammen med ældre og nutidige
fotos af byens huse og gader.
I vinterferien kunne børn og voksne gå på jagt med
Frederik 2. i arrangementet »Kongejagt på slottet« og
finde de dyr, som en kongejagt i renæssancen rettedes
imod. Desuden demonstreredes falkeflyvning, en yndet
fritidsaktivitet for konger og højadel.
Museet bød på en række foredrag med renæssancen

Arkæologiske undersøgelser
Museet udfører arkæologiske undersøgelser i henhold
til museumslovens pgf. 26 og efter overenskomst med
Kulturarvsstyrelsen. Prøveundersøgelser og udgravninger er »udliciteret« til Haderslev Museum, der arbejder
som entreprenør på Koldinghusmuseets vegne. I 2006 er
foretaget følgende udgravninger i Kolding, Vamdrup og
Lunderskov kommuner:
Østerlide, Kolding Kommune (byggemodning): Der
udgravedes en enkeltgård fra lige omkring Kristi Fødsel.
Gården bestod af et 20 m langt hus med stald i øst. Nord
for huset lå en lille lade, og det hele var indhegnet af et
palisadehegn. MKH 1264
Hyrdestræde, Kolding Kommune (parkeringsplads):
Der undersøgtes en mindre del af en hidtil ukendt ydre
voldgrav her vest for Koldinghus. Graven havde været
op til 2,20 m dyb og i bunden stod der en række tynde
pæle. Voldgravens alder er uvis. MKH 1278.

Kongen kommer. Mød Christian 4. på Koldinghus. Amatørskuespillere fra Dorothea Teatret i Kolding. Fot. MKH.
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Hammerhus, Kolding Kommune (råstofindvinding):
Der udgravedes en velbevaret gravhøj med to meget velbevarede grave. Højen var opført i enkeltgravstid (28002400 f. Kr) og indeholdt to grave. Ældst en grav hvori
der var nedlagt to flinteøkser og to flækkeknive. Den anden, lidt senere grav indeholdt to velbevarede lerkar af
en østdansk type, der kun sjældent ses i Jylland. MKH
1569.
Korshøjgård I, Kolding Kommune (vejforlægning):
Der udgravedes et cirkulært anlæg, muligvis en dyrefold.
En datering afventer en naturvidenskabelig undersøgelse. MKH 1570.
Korshøjgård II, Kolding Kommune (vejforlægning):
Der udgravedes et område med en række aflange gruber,
der sandsynligvis har været anvendt til hørfremstilling.
MKH 1571.
Skanderup, Lunderskov Kommune (byggemodning):
Der udgravedes tre parallelle skelgrøfter og et par hegn,
alt stammende fra historisk tid. MKH 1576.
Forskningsprojekter Vivi Jensen: Udarbejdelse af en biografi
om Dronning Dorothea. Kong Christian 3. og Dronning
Dorothea opholdt sig ofte på Koldinghus, der i deres tid
ombyggedes fra middelalderborg til renæssanceslot, og
dronningen tilbragte mere end 10 år af sin enketid her.
Dorothea af Sachsen-Lauenburg er ikke alene en af de
mest markante kvinder i den danske renæssance, men
hun er også en af den danske dronningerækkes stærkeste
personligheder. Hun var Danmarks dronning fra 1536 til
1559, og hun var aktiv både politisk og som opdrager af
kongeparrets to døtre og tre sønner. Som enkedronning
forsøgte hun energisk at bevare sin indflydelse, og med
baggrund i sin stærke lutherske gudstro var hun politisk
aktiv langt ud over, hvad der var både passende og ønskeligt set fra hendes søn Frederik 2.s side. Hendes mange
bevarede breve giver indtryk af en stærk og ubøjelig personlighed og af en foretagsomhed i stort og småt, der
savner sin lige.
Der er aldrig udgivet nogen egentlig biografi over
hende. Ud over leksikal omtale findes der kun en artikel af Hugo Matthiessen i Vejle Amts Aarbøger 1908,
og den omhandler udelukkende hendes enketid. Det
er derfor på tide, at Dronning Dorothea bliver trukket
frem af glemselen med en biografi, der med baggrund
i kilderne skildrer hendes liv, fra hun som 14-årig blev
gift med den danske konges søn, og indtil hun døde som
enkedronning i 1571. Bogen forventes udsendt i slutningen af 2007.

Udstillingen Når fremmede kommer til byggede på
lange interviews med de etniske ny- og gammeldanskere, som Museet på Koldinghus har været i kontakt med.
Denne research har betydet, at det har været muligt at
inddele udstillingen efter reelle emner, som har været afspejlet i kulturmødet mellem danskere og nydanskere.
Det var emner som »gaver« og »anerkendelse«, der var
med at dokumentere og illustrere kulturmødet og integrationsprocessen, som det har fundet sted i Kolding
og omegn. Dette kulturmøde var netop undertitlen på
udstillingen, som henledte opmærksomheden på de berøringsflader, hvor ny- og gammeldanskere har mødtes
og gensidigt påvirket hinanden. Meningen var at undgå
fastlåste identitetsbilleder af bestemte befolkningsgrupper. I forhold til udstillingens emne ville sådanne billeder
ikke kunne oplyse de besøgende om et kulturmøde, hvor
forskelle mødes, men i stedet være begrænset til at fastholde disse forskelle som adskilte enheder.
Der arbejdes på kommende særudstillinger, herunder museets store udstilling i 2007 med titlen »Kaffe og
kage, te og chokolade«. Flere fremtidige særudstillinger
er desuden på forskningsplanet, herunder bl.a. større
projekter, der realiseres i de nærmeste år, f.eks. temaer
som »Ruiner – fascination og fantasi« (2008) og »The
Beatles og de vilde 60’ere« (arbejdstitel, 2009).
En detaljeret liste de mange gaver, museet har modtaget i 2006, kan ses på museets hjemmeside www.koldinghus.dk.

Den tjekkiske Republiks ambassadør Ivan Jancarek åbnede
udstillingen Tjekkisk Glaskunst 1945-1980. Foto: Ludvig
Dittmann.
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Omvæltning for Randbøl Sogns lokalarkiv
Sammenlægningen af Vejle og Egtved Kommuner har
betydet en omvæltning for lokalarkivet i Randbøl Sogn.
Indtil 1. januar 2007 var lokalarkivet en del af Egnsmuseet i Vandel og havde ført en tilbagetrukket tilværelse.
Lederen af Vejleegnens Museer, som Egnsmuseet nu
er en del af, museumsinspektør Steen Wulff Andersen,
henvendte sig til Randbøl Sogns Museumsforenings Bestyrelse og foreslog, at bestyrelsen overtog driften af lokalarkivet, men nu i samarbejde med Vejle Byhistoriske
Arkiv & Stadsarkivet (VBS). Bestyrelsen sagde ja til til-

Skolestuen på Egnsmuseet i Vandel. Stående i midten er det
arkivar Susanne Conradsen fra Vejle Byhistoriske Arkiv &
Stadsarkivet, i færd med at undervise de frivillige medarbejdere ved lokalarkiverne i Bredsten, Nørup og Randbøl. Foto:
N. M. Schaiffel-Nielsen

buddet, hvilket i første omgang medførte, at de frivillige
fra museumsforeningen satte lokalerne i Egnsmuseets
kælder og på første sal i stand. Et omfattende arbejde,
som har givet lokalarkivet nogle særdeles attraktive arbejdsforhold. Ikke mindst læsesalen og kontoret på 1. sal
indbyder til, som det hedder i Faktaannoncen »at blive
lidt længere«.
Samarbejdet med VBS betød hjælp til at få hylder til
rum i kælderen, hvor arkivalierne står. En anden fordel
som lokalarkivet nyder godt af, er samarbejdet med Susanne Conradsen, som blev ansat ved VBS den 1. februar. Allerede inden hun tiltrådte stillingen, deltog hun i et
møde for de frivillige ved lokalarkivet. Senere har hun
gennemført et kursus for frivillige ved Randbøl, Nørup
og Bredsten Lokalarkiver på lokalarkivet i Vandel.
Allerede på generalforsamlingen sidste år i november forelagde bestyrelsen et forslag om, at foreningen
ændrede navn til »Randbøl Sogns Lokalarkiv- og Museumsforening«. Med forslaget fra VBS af 29. marts 2007,
om »Vedtægter for det lokalhistoriske arkivsamarbejde
i Vejle Kommune«, har bestyrelsen igen måttet i blækhuset for at udarbejde et tillæg til lokalarkiv- og museumsforeningens vedtægter til fremlæggelse på næste generalforsamling.
Indtil videre fortsætter Mogens Bach på lokalarkivet
i Egtved med at registrere de arkivalier, der kommer ind,
på det gamle Arkibas system. Med tiden er det planen,
at de frivillige overtager også denne funktion, men det
kræver mere uddannelse.
Bestyrelsen ser frem til at få installeret de nødvendige pc’ere og håber på med tiden at kunne gå på nettet
med alle de oplysninger, arkivet rummer.

Smidstrup og Omegns Museum fik igen ny afdeling
For Smidstrup & Omegns Museum blev 2006 igen et år
med indvielse af en afdeling. Vores »stuehus«, som er
lavet i museets østre side, blev færdig og indviet den 3.
august, torsdagen i byfestugen. Det var et herligt vejr, så
vi kunne stå udenfor museet, for at modtage museumsinspektør Søren Jakobsen og kulturudvalgsformand Ejgil Mikkelsen, der ankom i landauer, sammen med Niels

Pinderup og Holger Jensen. Efter indvielsen blev alle,
der var med til at gøre dagen festlig, inviteret på sydjysk
kaffebord i den tilstødende lade. Det er dejligt at se den
store interesse, der er omkring museet.
I 2005 fik vi høstet korn med le og selvbinder, kornet
blev tærsket på tærskeværk lørdag i byfestugen. I 2006
blev der igen høstet og tærsket. Denne gang var tær-
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skeværket med ilæggerapparat. Desværre var dette tærskeværk ikke så godt til at tærske vinterbyg, så der blev
mange stop, hvor remmene sprang. Men vinterbyggen
var vel heller ikke »på mode« da tærskeværkerne blev
brugt.
Bovballe Mølle er en af sognets natur- og kulturperler. Der var ønske at få lavet optagelser om møllen. Møllens ejer, Gunner Bjerre Madsen, gav os lov til at lave
optagelsen, hvor han er fortælleren. Vi har udgivet en
dvd, der varer 59 min., om møllens historie. Den kan
købes i museet eller i Smidstrup Brugs og Butik Thomassen i Tiufkær.
Pengene til dette og materialer til vores »stuehus« fik
vi af VAF Fonden. Det er vi meget taknemlige for.
Vi har fået flere lydbånd, der blev optaget i 70’erne,
overspillet til dvd’er, nogle kan købes, andre kan høres
på museet. Ligeledes har vi også fået foræret en dvd, som
blev optaget som smalfilm i 70’erne. Den viser brygning
af gammel øl på Jensgård i Tiufkær.
Foråret 2006 søgte vi midler til at lave et udstillingsog mødelokale på museets loft. Vi fik tilsagn fra artikel
33-midler (EU) og fra Lokale- og Anlægsfonden. Velux
Fonden har også lovet os penge. Dette byggeri gik vi i
gang med i efteråret, og indvielsen var planlagt til 3. maj.
Lokalet giver os mulighed for at lave skiftende udstillinger og tilbyde mindre selskaber et sted, hvor de i tørvejr kan nyde deres medbragte madpakke. Ligeledes giver det også mulighed for at få startet et arkiv med gode
rammer omkring.

Bovballe Mølle syd for Smidstrup.
Samarbejdet med kommunens øvrige arkiver er i
gang, og arkivar Susanne Conradsen vil hjælpe med at
få startet arkiv her i Smidstrup. Smidstrup & Omegns
lokalhistoriske forening, der har ansvaret for museet, vil
også være den ansvarlige forening for dette lokalarkiv.
Foreningen har på nuværende tidspunkt godt 100
medlemmer, hvoraf 15-20 personer er aktive omkring
pasning af museet i åbningstiden samt vedligeholdelse af
de indkomne effekter.

Konserveringscentret i Vejle blev selvejende
Den 1. januar 2006 blev en skelsættende dato for Konserveringscentret – vi overgik fra at være en institution
under Vejle Amt til at være selvejende.
At blive en selvejende institution er nu nok noget,
der influerer mest på det administrative felt. Her skulle alt på plads med oprettelse af CVR nr., dannelse af
bestyrelse, oprettelse af regnskabssystem samt kontakt
til revisor, samarbejdspartnere og forskellige offentlige
myndigheder. Vi fik god støtte og opbakning fra Vejle
Amt, der fulgte os lidt på vejen. Nu står vi på egne ben,
støttet af en god bestyrelse – og det går, skal vi sige det
selv, rigtigt godt.
Her i 2006 havde et par stykker af os her ved kon-

serveringscentret den sjove opgave, i al hemmelighed, at
arrangere reception for vores leder. Lise Ræder Knudsen skulle modtage Vejle Amts Kulturpris, som skulle
uddeles for sidste gang. Planlægningen af arrangementet
foregik »bag Lises ryg«. Stor var hendes overraskelse,
da vores bestyrelsesmedlem, kulturudvalgsformand fra
Vejle Amt, Jørgen Petersen, efter et hastigt afviklet bestyrelsesmøde, kunne byde gæster ind og overrække Lise
denne fornemme pris. Vi var vist alle lidt stolte! Blandt
gæsterne var venner af huset, samarbejdspartnere, pressen og ikke mindst Lises børn, der i smug var blevet hentet fra skole. Kort fortalt en dejlig dag og en god oplevelse for os alle.
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Vi har haft flere gæster, dog mest i forbindelse med
rundvisning og fortælling om stedet og vores arbejde.
Mange synes vores sted er utroligt interessant og ikke
mindst Fællesmagasinerne er besøgt selv langvejs fra
– her kan nævnes Finland, Sverige, Norge, Tyskland og
USA. Vi har også haft besøg fra foreninger og andre, der
har hørt om vores arbejde her på stedet – ja, vi har sågar
haft besøg af tre borgmestre på samme tid.
Som en af de lidt anderledes opgaver har vi haft skolebørn til arrangementet »Konservator for en dag« i
samarbejde med Vejle Museum.
Det kan nævnes, at vi har afsluttet vores landsdækkende undersøgelse og registrering af museumsmagasiner. Her i 2006 er Magasinrapporten blevet udgivet med
meget presseomtale til følge og endda foretræde i Folketinget. Organisationen Danske Museer stod for initiativet, vi stod for koordineringen af arbejdet og Kulturarvsstyrelsen gav midlerne til arbejdet. Rapporten viser statistik for 1303 magasinrum på 127 statsanerkendte museer, og det står mange steder ikke godt til. Vi håber, at
denne rapport kan sætte fokus på museernes mere skjulte
arbejde og være med til at sikre, at man i alle dele af landet kan få gode og tidssvarende museumsmagasiner.
Hjælp til museer har første prioritet, fx ved opstilling/nedtagning af udstillinger. Bl.a. har vores tekstil-

Tv.: Anne-Kathrine Kjerullf arbejder på dragtopstilling til
udstillingen »Klædt på til selskab« i Vejle, Den Schmidske
Gaard.
Th.: Michael Højlund Rasmussen arbejder med indbinding og
konservering af en bibel til Brahetrolleborgs kirke.

konservator stået for at montere giner for Vejle Museum
til udstillingen »Klædt på til selskab«. Det er et stort arbejde at sørge for, at dragterne tager sig bedst muligt ud,
samtidig med at de skal behandles med stor varsomhed,
så der ikke sker skader på de skrøbelige gamle tekstiler.
Vi har holdt to emnedage for museernes ansatte vedrørende skadedyrsbekæmpelse og lyssætning. Lys virker
nedbrydende på mange materialetyper, og man skal tage
hensyn til oplevelsen af genstandene.
Lise har arbejdet på at analysere et unikt fund af etruskiske tekstiler gennem flere år i samarbejde med Konservatorskolen i Køln. Det er en rekvireret opgave, og vi
er blevet inddraget i arbejdet, fordi de ca. 2700 år gamle
tekstiler har kantninger med brikvævede bånd, og Lise
er ekspert i at analysere og forstå denne specielle type
tekstiler.
Vi har haft vores malerikonservator Anette Aalling
på kursus i London vedrørende nye materialer indenfor
kunst. Vores tekstilkonservator har været i København
på kurserne om bånd- og snore, samt middelalderbroderi.
Vi har fået mere ekspertise på malerikonserverings
siden – her er Elizabeth Baadsgaard ansat på deltid og
Petra Koen er ansat tidsbegrænset. Petra er fra Holland,
og ønsker at tage permanent ophold i Danmark. Det
samme med Katja Niere, der også er ansat tidsbegrænset
til arkæologisk konserveringsarbejde. Katja stammer fra
Tyskland. Begge ønsker at lære det danske sprog – så det
arbejder vi alle på især i frokostpauserne.
Konserveringsarbejdet går støt. Vi satser stadig på
kvalitet og etik. Mest arbejder vi for museerne, men vi
har også en del rekvireret arbejde til f.eks. kirker og private, samt projekter betalt udefra.
Der har gennem året indgået 267 sager til konservering. Sager kan i denne forbindelse være enkelte genstande, eller det kan f.eks. i forbindelse med arkæologiske udgravninger være rigtig mange genstande fundet i
samme udgravning. Af interessante emner kan nævnes
opgaver for Sunds kirke, Thyregod kirke, Arnborg kirke
og Taulov kirke. Vi har konserveret jernaldersværd fra
Jelling, købmandsdisk for Vejle Museum, registrering
portrætter af konger og dronninger, samt konservering
af en bibel fra 1665 fra Horsens Museum, konserveret
diverse grafiske tryk for Give-Egnens Museum, lavet stativ til en gravplade for Museerne i Fredericia og afdækket bevaringsproblemer i forbindelse med kunstværket
med guldfisk i blendere for Trapholt.
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Vejle Kunstmuseum er ved at finde sine ben
Erhvervelser: Blandt Vejle Kunstmuseums erhvervelser i
det forløbne år skal især fremhæves følgende værker:
Til grafiksamlingen: To kunstnere, Jes Fomsgaard og
Poul Steffensen, har generøst doneret museet en række
værker fra egen hånd, ligesom museet har modtaget en
meget smuk gave fra kunstnerens Palle Nielsens enke
med både tegninger og grafiske forarbejder og studiemateriale fra kunstnerens hånd.
Med støtte fra Vejle Kommunes Pulje til Kunst i
Kommunale Bygninger og Højesteretssagfører C. L.
Davids Legat er erhvervet en række store grafiske værker på gibsplader af Vibeke Glarbo, kaldet Brudflader, til
ophængning i museets foyer.
Et nyt maleri, Komposition, fra 2005, er også tilgået
museets store samling af Vejle-kunstneren Albert Bertelsen.
Forskning og øvrigt kunstfagligt/formidlingsmæssigt arbejde:
Til Vejle Kunstmuseums genåbning 6. april 2006 udkom den tredje bog om museets faste samling, nemlig
omhandlende den betydningsfulde Wørzners Samling,
der blev erhvervet til Vejle Kunstmuseum i 1995. Forskningsindsatsen er foretaget af museets leder Nina Damsgaard og kunsthistoriker, mag. art. Inge Mogensen.
Samtidig udkom en kunstpædagogisk bog, der henvender sig til folkeskolelærere. »Børn og kunst. Kunstmuseet i undervisningen«, skrevet af Susanne Baldus Pedersen, der baserer sine eksempler og pædagogiske tanker på et årelangt samarbejde med Vejle Kunstmuseum.
Til Vejle Kunstmuseums udstillinger foråret 2007,
»Blade fra Jes Fomsgaard. Dybtryk fra 1981-1992« og
»Femten Færinger i Vejle« (i samarbejde med Vejle
Kunstforening og Kunstforeningen for Ansatte ved Vejle
Kommune) blev udgivet to kataloger, skrevet af museets
medarbejdere, henholdsvis museumsinspektør Signe Jacobsen og museumsleder Nina Damsgaard.
Hvad angår anden formidling, udvider Vejle Kunstmuseum hele tiden sin service til skoler og ungdomsuddannelser, blandt andet med tilbud om indledende powerpointforedrag om udvalgte emner i forbindelse med
omvisninger.
Desuden udvider museets medarbejdere også museets
pædagogiske tiltag på nettet, med særlig formidling omkring udvalgte kunstnere, som f.eks. Anders Kirkegaard
og Jes Fomsgaard. Dette kan findes bl.a. via museets sær-

lige Børn&Unge/Undervisningsinspiration, men det er
tiltænkt alle interesserede brugere af hjemmesiden.
Museet publicerer sine særlige pædagogiske tiltag, i
bøger og på hjemmesiden, på www.e-museum.emu.dk.
Fra midten af 2006 har Vejle Kunstmuseum, efter
endt ombygning, igen kunnet tage fat på registrering af
samlingerne, og et arbejde, som pågår, er blandt andet at
få lagt en stor mængde billedfiler ind i systemet. Dette
har museet fået en særlig bevilling til via Kulturarvsstyrelsen.
Udstillinger: Fra museets genåbning i april 2006 og over
sommeren var det højt prioriteret at vise museets egen
samling i de nye lokaler med ophængninger fra museets
kernesamling Eckardts Samling med renæssancen som
tema (i anledning af Renæssanceåret 2006), Rembrandt
(knyttede an til Rembrandt 400 år), samt en ophængning
fra den nyere grafiksamling med Palle Nielsen. I det øvrige hus blev især Wørzner-samlingen med de senere
Cobra-kunstnere vægtet med en omfattende ophængning. I den store, ny Utzon-sal var det værker fra museets moderne samling med temaerne »Kultur-natur« og
»Civilisation«, der var udvalgt.
I efteråret lagde museet hus til særudstillingen
»Knud Nielsen. Atelier« fra 2. september til 22. oktober 2006. Fra 28. oktober 2006 til 14. januar 2007 vistes
3D udstillingen »Eyes On - Hands On« med stereografiske værker af kunstneren Jette Gejl Kristensen, skabt i
samarbejde med lektor i datalogi Peter Møller-Nielsen,
Professor Wayne Siegel og CAVI, Center for Avanceret
Visualisering og Interaktion.
I foråret 2007 er flg. særudstillinger blevet vist:
»Blade fra Jes Fomsgaard. Dybtryk 1981-1992.« Fra
13. januar til 29. april.
»Nis Schmidt. Atelier«. Fra 23. februar til 15. april.
»Femten Færinger«. Fra 23. februar til 15. april.
»På rejse i træsnit – med Søren Bjælde«. Fra 12. maj
til 16. september.
Omvisninger og skolesamarbejde
Siden museets genåbning i april og året ud, hvor der
var gratis entré ved byrådsbeslutning, har museet haft
et utal af omvisninger for både skolegrupper (296) og
diverse foreninger fra nær og fjern (91). Efter entréens
genindførelse er tilstandene blevet normaliseret noget,
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Utzon-salen på det renoverede og udvidede Vejle Kunstmuseum med en ophænging af Doris Bloom, Merete Barker og Anders
Moseholm, samt en skulptur af Morten Stræde.

men stadig vises der stor interesse for at besøge museet,
som også er blevet beriget med en café, der kan betjene
museets gæster samt større grupper ved forudbestilling
med både kaffebord og varm mad.
Vejle Kunstmuseum har tilbudt en række særlige aftener gratis for museets Vennekreds, samt Kunstonsdage
(første onsdag i en række højsæson-måneder hvor museet har holdt åbent til kl. 21), som er åbne og gratis for
alle (efter nytår efter betalt entré), med indledende filmforevisninger om kunst, inkl. introduktioner ved museets
faglige personale, som er åbne for alle. Ligeledes har der
været arrangeret en række åbne søndagsomvisninger.
Foredrag og studierejser
Med hensyn til museets arbejde omkring Vennekreds,
studierejser og foredrag er den form for aktiviteter ufortrødent fortsat. I efteråret 2006 var inspektørerne Marianne Sørensen og Signe Jacobsen, der sammen forestod
en foredragsrække om billedkunsten i den af Kulturarvs-

styrelsen udgivne Kulturkanon, begge kunstguider på en
todages ekskursion til København. Senere på efteråret
forestod Signe Jacobsen som kunstguide en tur til Hamburg for at besøge den store Caspar David Friedrich-udstilling m.m. i Hamburger Kunsthalle.
I maj 2007 afholdt Signe Jacobsen en foredragsrække
om nederlandsk kunst, hvorefter en 7 dages tur til Flandern og Holland gennemførtes med hende som kunstguide.
Vejle Kunstmuseum – et år efter genåbningen
Over 2006 har museet vedblivende måttet bruge mange
ressourcer på at komme i endelig orden og få udbedret fejl og mangler ved byggeriet. Efterhånden er huset
kommet til at fungere efter hensigten, og i begyndelsen
af 2007 er man igen begyndt at finde en roligere og mere
passende daglig rytme på arbejdspladsen, så arbejdsmængden står bedre mål med medarbejdernes antal og
timer.

170

279037_Aarbog.indd 170

12/10/07 10:15:05

Teglværket i Sandvad, en del af historien om Nørre Snedeegnen som det, man kunne kalde »Jyllands Ruhrdistrikt«.

Vester Palsgaard Skovmuseum - på vej ind i fusion
Store forandringer venter forude for Vester Palsgaard
Skovmuseum. Museet, der blev indviet den 18. juni 2006,
skal efter al sandsynlighed fusionere med Herning Museum inden nytår. Efter kommunalreformen 1. 1. 2007 overtog Herning Museum det arkæologiske og antikvariske
anvar for den tidligere Nørre Snede Kommune. Tidligere
blev det varetaget af Horsens Museum.
Da Ikast-Brande Kommune i forvejen har en samdriftsaftale med Herning Museum om Klosterlund Museum ved Bølling Sø, var det en politisk naturlighed at forsøge at samle alle trådene under en fælles paraply.
Her blev Brande Museum og foreningen for Vester
Palsgaard Skovmuseum spurgt. Brande sagde nej tak,
mens medlemmerne for skovmuseet på en ekstraordinær
generalforsamling stemte ja til at arbejde på en god aftale
for fusion. Dette arbejde går igang nu i efteråret 2007, og
aftalen skal ligge klar inden nytår.
Hvad går vi ind til? Hvilke fordele vil der være ved
en fusion? Hvordan vil hverdagen fremover se ud på den
gamle skovridergård? Vi har brug for to ting: Penge og
ekspertise. Der bør ansættes flere folk til at varetage de
mange forskellige dagligdags opgaver, ligesom det faglige
niveau bør have et løft. Nørre Snede-egnen har en meget
spændende historie, som stort set er ufortalt. Bl.a. bør der
sættes fokus på forskning og formidling af resultaterne fra
udgravningerne ved Hedegård og Nørre Snede. Den nyere historie ønskes belyst i sammenhæng med Hærvejen
og hedens tilplantning. Også udnyttelsen af naturens ressourcer i nyere tid med tørve- og brunkulsgravning samt
skovdrift er værd at formidle om en egn, der kan kaldes
»Jyllands Ruhrdistrikt«.

Det er målet, at der søges penge hjem til forskning,
formidling og udvikling af mulighederne på stedet. Via en
statsanerkendelse får museet en blåstempling, der gør det
muligt at søge disse midler hjem.
I samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen, som ejer
bygningerne, kan afsnittet med skovmuseet udvides. Dette
skal koordineres med Klosterlund Museum, så der ikke
sker en overlapning af udstillinger.
Skovmuseet oplever altid stor lokal opbakning til arrangementerne, ligesom besøgstallet i dagligdagen er
godt. Denne lokale forankring skal meget gerne fortsætte,
samtidig med at museet får det professionelle løft, som sikrer det på alle måder i fremtiden.

Vester Palsgaard Skovmuseum og egnsmuseum er indrettet i
en tidligere skovridergård. - Foto: Leif Baun.
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Årsberetning
v. afg. formand Birgitte Arffmann
I år er det Industrikulturens år. Det præger naturligt nok mange af dette års arrangementer
i VAHS. 2006 var det Renæssanceår, og derfor var Renæssancen på programmet både ved
flere af vinterens foredrag og ligeledes på årsmødet og udflugten.
Kan I huske, hvor frygteligt det regnede
på sidste årsmøde? Det blev holdt den 20. maj
2006 på Engelsholm Højskole. Det var helt
umuligt at nyde en spadseretur i den skønne
park, hvilket ellers var planen. Vi blev meget
venligt modtaget af højskolens personale og
fik så en fin behandling der, at mange fik lyst
til at vende tilbage til kurser og arrangementer på skolen. Amtsborgmester Otto Herskind
Jørgensen indledte med at fortælle om Engelsholms historie. Så holdt vi årsmøde i Riddersalen, drak kaffe og spiste hjemmebagt kage.
Mødet sluttede med et meget interessant lysbilledforedrag om »Madonna, pest og helvedes pinsler« ved Ivan Z. Sørensen, tidligere
dansk lektor i Firenze.
Sommerudflugten den 26. august, også med
Renæssancen som overskrift, gik til Rosenvold
Slot, hvor grev Ivar Rantzau og hans familie
tog imod os. Stående på trappen op til huset,
fortalte han deltagerne om hele slottets lange
historie og førte os rundt i den smukke park.
Derefter fortsatte vi til Stouby kirke, hvor tidligere menighedsrådsformand Niels-Henning
Broch Mikkelsen fortalte om kirken og dens
tilknytning til Rosenvold Slot. Kaffen blev indtaget på Vejlefjord. Til sidst havde familien Algreen-Ussing åbnet dens smukke park for Vej-

le Amts Historiske Samfund. Også her blev vi
meget venligt modtaget, og vi sluttede med at
hørte om de planer, familien har for den flotte
– og smukt beliggende – park.
Det var, synes vi, en fin dag. Vi blev godt
modtaget alle vegne, og vejret var med os!
Vi udgav årbogen 23. okt. på Amtsgården.
Vinterens møder: Foredraget i Horsens
fandt sted den 2. november i Håndværkerforeningen, hvor ca. 50 medlemmer fra Horsens Kulturhistoriske Forening og Vejle Amts
Historiske Samfund hørte museumsleder fra
Skanderborg Museum, Helle Reinholdt, fortælle om Frederik II og dronning Sofies tilværelse på Skanderborg Slot. Foredraget var det
sidste i en serie om Renæssancen. Tilhørerne
fik et spændende indblik i slottets og byens
historie og ikke mindst i de familiemæssige
relationer i kongefamilien. Om Frederik IIs
spændte forhold til sin mor, der ønskede ham
standsmæssigt gift. De var øjensynligt lige
stædige begge to. Han blev gift, lykkeligt formentlig, med den ganske unge prinsesse Sofie,
men først efter moderens død. Ved kongens
død i 1588 syntes historien at gentage sig, nu
med Sofie som den ivrige mor og Chr. IV i rollen som den stædige konge, der selv ville bestemme, hvem han skulle giftes med.
Onsdag den 29. november 2006 var der renæssanceaften i Søndermarkshuset i Vejle. I
anledning af renæssanceåret 2006 havde Sct.
Nicolai Sogn i samarbejde med Vejle Amts
Historiske Samfund inviteret redaktør Ebbe
Nyborg, Nationalmuseet, til at holde et lysbilledforedrag i sognegården på Søndermarken.
Ebbe Nygaard har tidligere gæstet Vejle i forbindelse med udgivelsen af bogen om Vejles
kirker 2005. Denne aften tog han udgangspunkt i en af byens sønner, Anders Sørensen
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Vedel, der blev født i Vejle den 9. november
1542. Ebbe Nyborg fortalte meget levende om
denne spændende renæssanceskikkelse, ven
med Tycho Brahe og med i kredsen af banebrydende unge videnskabsmænd. Foredraget
ved ledsaget af meget smukke lysbilleder af
især altertavler og prædikestole fra renæssancen. Gennem disse billeder fik deltagerne ikke
alene et godt indblik i de kirkelige forhold i
renæssancens Danmark, men også i både politiske og kulturelle og sociale forhold.
Organist Lene Christiansen medvirkede og
de 40 deltagere sang et væld af salmer – alle på
melodier fra Renæssancen.
I samarbejde med Vejle Museum og i anledning af industrikulturens år holdtes den 16.
april en besøgsaften i de tidligere bomuldsspinderier i Spinderigade i Vejle. Museumsleder Steen W. Andersen viste de 33 fremmødte
rundt i det store bygningskompleks og fortalte
om planerne for bygningernes restaurering og
for indretningen af Spinderierne til et stort
kultur- og erhvervscenter, bl. a. med Vejle Museum som et væsentligt element. Derpå holdt
registrator John Juhler Hansen et spændende
lysbilledforedrag om Vejle som tekstilby.
Vejle Amts Historiske Samfund plejer at
være medarrangør af et stort efterårsmøde på
Giveegnens Museum, men denne gang havde
vi i samråd med museet valgt at invitere medlemmerne til museets berømte og traditionsrige juleudstilling: Julebørn og legetøj – i år med
legetøjsmaskine.
Lokalhistorisk forening for Kolding og
Omegn arrangerede i samarbejde med VAHS
et foredrag onsdag den 7. februar i Sct. Jørgens
Gård om en af Koldings berygtede stikkere,
»Snogen«. Niels Jørgen Østergaard fortalte
om sabotøren, der blev Gestapos håndlanger.

»Snogen« var bl. a. cellestikker, da den koldingensiske modstandsbevægelse blev optrevlet i
december 1943. Det kom han til at betale for
efter befrielsen, hvor han blev henrettet.
Dette interessante emne trak fulde huse.
Lørdag den 21. april 2007 vandrede en
gruppe medlemmer af Vejle Amts Historiske
Samfund under ledelse af museumsleder Søren
Jacobsen, Fredericia Museum, rundt i byen indenfor voldene for at se og høre om det industrielle Fredericia. »Fra fabriksfløjternes
tid« lød overskriften på byvandringen. Den
var en indføring i hvor mange små og store
virksomheder, der har været drevet inden for
voldene siden byens grundlæggelse i 1650 med
arbejdskraft fra »børn til oldinge«, der rullede
cigaretter, og cigarer, kogte sæbe, fremstillede
tekstiler, sølvtøj og ovne og meget mere. Kaffen blev indtaget med udsigt til det tidligere
Strib-færgeleje i bunden af havnen med de sørgelige rester af den gamle virksomhed »Syren«
som silhuet. Herfra kunne deltagerne hvile sig
inden den sidste del af byvandringen, der tog
udgangspunkt i virksomheder med tilknytning
til havnen samt Voss-fabrikker.
På årets fem bestyrelsesmøder har bl.a. følgende emner været drøftet:
- Bogen om Vejle Amt. Der har været nedsat en arbejdsgruppe, der skulle få bogen sat i
værk, bestående af: Chefredaktør Arne Mariager, fra Vejle Amts Folkeblad, der også økonomisk støtter udgivelsen, Poul DedenrothSchou fra Koldinghus, Otto Herskind Jørgensen, Erik Toftgaard, Lars Bjørneboe, Birgitte
Arffmann, alle fra VAHS bestyrelse. Den tidligere direktør fra Vejle Amt, Kaj Evan Jensen,
har påtaget sig ansvaret for økonomien. Næstformanden, Lars Bjørneboe, har påtaget sig
arbejdet som redaktør, og Karen Skovbjerg er
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gået ind som medredaktør. 20 mennesker har
stillet sig til rådighed som frivillige, ulønnede
forfattere på værket.
- Desuden har 2 bestyrelsesmedlemmer
forelagt en skitse over arbejdsgangen i bestyrelsen:
- Fremtiden: VAHS i fremtiden – i samarbejde med andre historiske foreninger; i forhold til de andre historiske samfund; i forhold
til de andre lokalhistoriske foreninger; forslag
om mulighed for at arrangere udflugter eller
rejser i samarbejde med andre historiske foreninger.
- Filmen om Vejle Amt har også optaget
bestyrelsen. Det er de to museumsledere, Søren Jacobsen fra Fredericia Museum og Steen
Wulff Andersen fra Vejle Museum, der har
gjort arbejdet i samarbejde med Poul Jørgen
Ladefoged, der har produceret filmen.
Faste punkter på dagsordenen har været
vinterens møder, forberedelse af årsmøde og
sommerudflugt, arbejdet med årbogen samt
økonomien.
I bestyrelsen gør vi, hvad vi kan for at spare.
Vi har således ikke længere nogen lønnet sekretær. Foreningens hidtidige sekretær, Kirsten Jørgensen, hjalp foreningens kasserer,
Benny Andersen med at overtage hele regnskabsføringen, og hendes opgaver er nu fordelt
på bestyrelsens medlemmer.
Desuden har bestyrelsen overtaget arbejdet med at pakke og forsende udsendelserne
til medlemmerne. Vi var fire bestyrelsesmedlemmer, der pakkede og sendte alle ca. 700 invitationer til årsmødet ud. Tidligere betalte vi
trykkeriet for det. Men efter at antallet af medlemmer af dalet meget markant, kan det lade
sig gøre at pakke det hele selv.
Vi har et lille hjertesuk: Vi får en del breve

retur med adressaten ubekendt. Det vil ofte
sige, at medlemmerne er flyttet uden at give os
besked. Vi vil meget gerne modtage melding
om flytning af adresse, så vi ikke skriver forgæves ud.
Vi vil forsøge at gennemgå den post, vi har
fået retur og se, om vi kan finde frem til folk.
Men det er nemmere, hvis medlemmerne selv husker at melde flytning!
Endelig skal det nævnes, at bestyrelsen arbejder på at oprette en hjemmeside samt evt.
et billedarkiv.
Der er mange gode forslag til fremtidigt arbejde i bestyrelsen. Men vi er også meget åbne
overfor gode ideer fra medlemmerne.
Tak til alle, der har båret med i dette ret så
usædvanlige år i foreningens historie.
Tak til alle venlige og hjælpsomme mennesker. Tak til foreningens tidligere sekretær
Kirsten Jørgensen. Tak til revisorerne. Tak
til alle, der har været med til at arbejde på, at
filmen om Vejle Amt kunne nå frem til dens
»verdenspremiere«! Tak til alle, der bærer
med på udgivelsen af bogen om Vejle Amt.
Ikke mindst til dem, der har givet tilsagn om
økonomisk støtte, redaktionen, redaktionsudvalget, og alle forfatterne. Tak til personalet på
Vejle Museum, der tager sig af alle tilmeldinger
til vores arrangementer, og som altid er meget
hjælpsomt. Tak til bestyrelsen for gode møder.
Og ikke mindst: Tak til alle medlemmerne, der
trofast holder ved også i disse tider.
Til sidst: Tak for de 27 år, jeg har været med
i bestyrelsen for Vejle Amts Historiske Samfund. Jeg kom ind i bestyrelsen i 1980, da jeg
havde barselsorlov på grund af min ældste søns
fødsel. Han er nu 27 og skal giftes, så nu er
det på tide, at jeg siger tak for mange gode år
i bestyrelsen.
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Bestyrelsen 2007/2008

Lars Bjørneboe, formand
Sehestedsvej 3
8700 Horsens
75 65 77 35
albjoerneboe@mail1.stofanet.dk

Kirsten Øbro
Thurøvænget 9, Skærbæk
7000 Fredericia
75 56 30 56
hogk.oebro@skfr.dk

Erik Toftgaard, næstformand
Strandvejen 92A
Bredballestrand, 7120 Vejle Ø
75 81 58 56
toftgaard@image.dk

Lisbeth Poulsen
Østervang 15
6589 Vamdrup
75 58 23 30
lisbeth.poulsen@regionsyddanmark

Søren Kyed Jakobsen, sekretær
Dalvænget 23
7000 Fredericia
75 94 18 44
solo@jakobsen.mail.dk

Lars Peter Lund
Hjelmdrupvej 7
6040 Egtved
tlf. 75 55 12 70
lp@profibermail.dk

Benny Andersen, kasserer
Egevang 4
8740 Brædstrup
75 75 13 90
benny.andersen@teliamail.dk

Peter Bjørn Larsen
Søndre Dybbølvej 35
7000 Fredericia
tlf. 75 92 55 86
ulpe7000@hotmail.com

John Juhler Hansen
Sofievej 10, 6. t.v.
7100 Vejle
75 83 60 00
johnjh@aab-net.dk

Arne Rosenkvist
Stabelhjørnevej 36
8721 Daugård
75 89 51 51
arne.rosenkvist@mail.tele.dk

Lars Ebbehøj
Birkebæk 6, st.
7330 Brande
20 67 73 30
l.ebbehoj@dadlnet.dk

Erik Voss
Clemensgade 31
6000 Kolding
75 53 04 47
erv@ibc.dk

Steen Wulff Andersen
Hermesvej 7
7100 Vejle
75 72 87 95
stwan@vejle.dk

Leif Baun,
Skovgade 10
7300 Jelling
75 87 28 79
leif.baun@sol.dk
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VEJLE AMTS ÅRBOG

VEJLE AMTS ÅRBOG
VEJLE AMTS HISTORISKE SAMFUND

2007

2007
Søndergade var i begyndelsen af 1900årene præget af nybyggede strøgforretninger samt af 1700-årenes statelige købmandsgårde, blandt Lichtenbergs bypalæ fra 1744.
De gavlhuse i bindingsværk, der ligger
bag facaderækken, kan kun ses, hvis
man træder ind gennem portene.
Se Annette Hoffs artikel om de gamle
baggårde i Horsens side 6.
(Postkort udlånt af Horsens Byarkiv.)
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