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Forord
Kære læser.
Denne årbog bringer historier og billeder fra det sydøstjyske område, især
det tidligere Vejle Amt.
Årbogen indgår også i en over 100 år lang række af årbøger, der begyndte
at udkomme i 1905 under navnet Vejle Amts Årbog.
Bogen består af en række selvstændige artikler, der kan læses hver for sig, om
begivenheder der har fundet sted forskellige steder i området. For at lette
læsningen bringes herunder et kort over Sydøstjylland, hvoraf det fremgår,
hvilke lokaliteter der har central betydning for de enkelte artikler.
God læselyst!

Horsens 1938 s. 107
Boring s. 121

Stensballegård s. 9

•

•

•
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••
Villavej i Horsens Bygholm
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Om alterduge og modedukker
eller da modeindustrien kom til Danmark
Af Lars Bjørneboe

Christian den Vs regeringstid hører ikke til de gloriøse perioder i Danmarks
historie. Dårlige konjunkturer, en mislykket krig med Sverige og anstrengte
statsfinanser lagde en dæmper på udfoldelserne for de fleste af kongens un‑
dersåtter. Men i 1690’erne bedredes det.
Stensballegård øst for Horsens er opført 1690‑93 af baron Fredrik Krag
(1655‑1728). Fredrik Krag fik godset som medgift, da han i 1690 blev gift med
den detroniserede og stadig fængslede Peder Griffenfeldts datter. Bygningen
er tegnet af bygmester Ernst Brandenburg, der siden byggede Clausholm
ved Randers for storkansler Conrad Reventlov og Stensballegård er opført i
samme enkle, hollandsk inspirerede barok. Baronen var da også netop vendt
tilbage efter en årrække som Danmarks gesandt i Holland. Hovedbygningen
og den store park med den næsten en km lange alle mod øst står stadig relativt
uberørt af eftertiden. Baronen og hans kone Charlotte Amalie Griffenfeldt
ligger begravet i tårnkapellet i den nærliggende Vær kirke. I 1699 havde Char‑

Stensballegård blev (sammen
med øen Endelave) omdannet
til et stamhus i 1741, der i 1867
overtoges af familien KragJuel-Vind-Frijs til Frijsenborg.
Efter lensafløsningen i 1920 og
stamhusets opløsning kom går‑
den (uden Endelave, der alle‑
rede var blevet solgt fra i 1796)
til de nuværende ejere, familien
Ahlefeldt-Laurvig. Foto: Bent
Olsen 2009.
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Fredrik Krag (1655‑1728) var
diplomat og blev i første om‑
gang gift med en datter af en
af tidens ledende politikere,
Jens Juel og fulgte med denne
på en diplomatisk mission til
Holland i 1684. Siden blev han
stiftbefalingsmand i Viborg
og endte som vicestatholder
i Norge fra 1713‑21. Fredrik
Krag var en dygtig og streng
og noget pedantisk embeds‑
mand, sådan som hans fine
portræt på epitafiet i gravkap‑
pel i Vær kirke antyder. Foto:
Henrich Wichmann 1998.

lotte Amalie sørget for, at hendes far og mor, Peder Griffenfeldt og Cathrine
Nansens kister, blev ført hertil.
Stensballegård vidner om hvordan en af tidens magtfulde adelige embeds‑
mænd og diplomater ønskede at leve, når de ikke opholdt sig i København.
En fornemmelse af hvordan herregårdens fornemme gæster kan have taget
sig ud, kan man få ved at besøge et af de lokale gymnasier, Horsens Stats‑
skole. Ukendt for det fleste hænger her landets største samling af borgerlige
portrætter. Det ældste er fra ca. 1550, det yngste fra 2004. Billederne, 44
i alt, stammer fra tre donationer i 1700- og 1800-tallet og er siden blevet
forøget med billeder af rektorer og lærere. Hovedparten, 28 portrætter af
forskellige medlemmer af slægten Worm, er samlet af skolens rektor Oluf
Worm (rektor fra 1787‑1829) og skænket til skolen af hans søn Jens Worm
i 1837.
10 af billederne stammer fra tiden 1690 til 1696, dvs. fra Christian V’s
sidste år. Det drejer sig om 5 mandsportrætter, 4 kvindeportrætter og to
barneportrætter. De afbildede er amtsforvaltere, præsidenter, dvs. borgmestre
i Ribe, og en lektor fra Århus, deres hustruer og børn. Vi har med andre ord at
gøre med medlemmer af datidens bedre borgerskab, eksempler på den ældre
enevældes favorisering af ikke adelige i det statsapparat, man var i færd med
at opbygge. Ingen af dem har formentlig sat deres ben på Stensballegård,
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Portrætterne af Magdalena Wildfang (1644‑1723) og hendes ægtefælle landsdommer Rasmus
Enevoldsen Randulf (1632‑71) er fra 1663 og afspejler tidens alvor, hvor det var de borgerlige
hollandske købmænd der satte dagsordenen, økonomisk, politisk og kulturelt.

men som de fremtræder på portrætterne ville de næppe være faldet igennem
blandt stedets gæster. Alle er foreviget i deres fineste skrud. Hvis man ikke
vidste bedre, skulle man tro, at vi her blev præsenteret for betydningsfulde
medlemmer af, om ikke solkongens hof, så i hvert fald kredsen omkring den
danske monark!
Billederne på Horsens Statsskole fortæller om det skred i mands- og især
kvindemoden der fandt sted i 1600-tallets sidste del. I generationen tidligere,
dvs. fra 1660’erne, er både mænd og kvinder også portrætteret i deres fineste
skrud. Men mens Magdalena Vildfang på billedet fra 1663 er ærbart tildæk‑
ket, er alle damerne fra 1690 afbildet med bare skuldre og højt opsat hår.
Portrætterne viser, at der i 1670’erne og 1680’erne er sket en grundlæggende
ændring i kvindeopfattelsen. Lidt frækt kunne man måske sige, at det var i
denne periode at kvinderne i samfundets øverste lag i Nordeuropa holdt op
med at gå med tørklæde! Og mens Rasmus Enevoldsen Randulf, landsdommer
på Lolland og Falster, på sit portræt fra 1663 er afbildet i en afdæmpet sort
dragt med fin kniplingskrave, er den korpulente amtsforvalter Jens Knob på
portrættet fra 1695, ligesom portrættet af det i øvrigt ukendte drengebarn,
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Portætterne af Jens Knob og Bente Randulf er fra ca.1695, formentlig malet af Jacob Coning.
De to børns navne kendes ikke. Kontrasten til den foregående generations måde at lade sig
afbilde på kan næsten ikke være større. Vi er for alvor kommet ind i den periode hvor fransk
mode bestemte hvordan tingene skulle se ud! Foto Horsens Statsskole.

iført kostbare guldindvirkede dragter med kniplinger, dybrød slængkappe og
ikke at forglemme: den højt opsatte allongeparyk!
Disse fornemme dragter var ikke blot noget der fandtes oppe i malerens
hoved (flere af billederne vidner om at maleren malede ansigtet først og siden
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Da det blev klart at den gamle alterdug fra Skt. Nikolaj kirke i Vejle var rester af en kvinde‑
dragt fra 1680erne og et vigtigt kulturhistorisk minde, blev den delt i to og den ene del kom
til Nationalmuseet. Denne del har bevaret farverne. Alterdugen er omtalt i en artikel af Laura
Bjerrum i Vejle Amts Årbog fra 2006. Se desuden Kirkerne i Vejle, Danmarks kirker, hft.2‑3-,
2005, s. 119‑21. På Valdemar Slot på Tåsinge findes desuden en en fuldt bevaret kjole fra netop
disse år, dvs. 1695‑1700. Den har formentlig tilhørt Christine Elisabeth Juel, gift med amtmand
Knud Juel, en fætter til Fredrik Krags første hustru. Den kjole (og dens ejerinde) har formentlig
været på Stensballegård! Foto: Nationalmuseet/John Lee.

tilføjede dragten!) En dragt fra tiden findes endnu i nærheden. I Skt. Nikolaj
kirke i Vejle opbevares en gammel alterdug, et fornemt stykke lysegrå silke med
broget plante- og blomsterbroderi på 95 x 365 cm. Alterdugen har oprindelig
været et skørt på en fornem dragt fra ca. 1680, et kostbart importstykke fra
Frankrig (Lyon var netop kendt for at fremstille den slags beige silke med
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kunstfærdige blomsterbroderier) eller Nederlandene, orientalsk inspireret,
men mere tyrkisk- indisk end kinesisk. Det fremgår af de påsyede initialer og
årstal at det har tilhørt Drude Rantzau (d.1719), gift med tolderen Lorentz
Steilmacher (d.1694). Drude Rantzau var, som navnet lyder, af adelig slægt,
mens hendes mands herkomst har været mere jævn. I hvert fald fik han ved sin
død i 1694 kun et beskedent hvilested til 3dl. Det er svært at forestille sig, at
en tolder, selv efter et godt giftermål, kunne have råd til at forære sin hustru
en så kostbar kjole. Kirkeværkets forfatter forestiller sig da også, at der var
tale om en mesalliance, en social deroute, og at Drude Rantzau har skilt sig
af med kjolen i forbindelse hermed.
Bag den dramatiske ændring i borgerskabets selviscenesættelse i 1670’erne
og 1680’erne ligger en af tidens nyskabelser, modeindustrien! Modeindu‑
strien som vi kender den i dag, fik sit internationale gennembrud i disse år.
Siden 1670’erne havde det franske hof og dets leverandører i Paris i stadig
stigende grad dikteret såvel mands som kvindemoden i Europa, og som i vore
dage gjaldt moden ikke blot dragten, men også frisuren. Som det fremgår af
mandsportrætterne på Horsens Statsskole var det netop i 1690’erne, paryk‑
ken for alvor blev gængs blandt mændene. I denne forvandling fra mode til
modeindustri lå også et stærkt incitament, både blandt producenter og kunder,
til at udviske de sociale grænser, som klædedragten var med til at markere.
Jo mere de gode borgere af den Wormske slægt og deres ligesindede tog de
øverste stænders klædedragt til sig, jo større ville afsætningen blive!
Det spændende i denne sammenhæng er imidlertid, hvordan mænd og
kvinder i de fornemme kredse i Danmark (og i det øvrige Europa) og deres
borgerlige efterlignere af den Wormske slægt (og deres portrættører!) hen‑
tede deres viden om, hvad der var tidens mode. Fredrik Krag har selvfølgelig
hjembragt en garderobe og sikkert også en betydelig viden herom fra sin
tid som gesandt i det fashionable, internationale diplomatiske miljø i Haag.
Diplomaterne var altid villige til at skaffe ting hjem til aristokratiets herrer
og damer. Det gav mulighed for indflydelse og nyttige modydelser. Dragten
fra Vejle kan være kommet hertil på denne måde.
Men moden skiftede hurtigt. Allerede i slutningen af 1670’erne talte man
om forårs-, efterårs og vintermoder. Gesandterne havde andet at lave og
tidens aviser, som f.eks. Månedlig Relation i København, var for små til at
kunne bære illustrationer, og ville i øvrigt, ligesom sin franske modpart,
Gazette de France, næppe have betragtet det som et seriøst tema. I 1672
startede en af tidens mindre franske litterater, Donneau de Visé en avis, Le
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Mercure Galant, som skulle tage sig af den lettere ende af nyhedsstrøm‑
men. Redaktøren forsøgte sig i de indledende numre med at formidle de
nye moder i ord og tegning stukket i kobber. Men selvom det langt mere
præcise kobberstik netop i disse år var ved at afløse træsnittet som det fore‑
trukne billedmedie, var det en alt for kostbar og langsommelig form, når
det drejede sig om at formidle hastigt skiftende tøj- og hårmoder i form af
detaljerede tegninger, for slet ikke at tale om snitmønstre. Ikke fordi man
ikke havde set mulighederne. I 1671 havde Benoit Boullait udgivet værket
Le Tailleur Sincere, som i tekst og streg (i form af snitmønstre) gjorde rede
for hvordan en lang række dragter kunne fremstilles og som langt ind i det
18. årh. blev betragtet som det autoritative værk på området. Men Boullaits
værk handlede kun om de grundlæggende snit. Alt det øvrige, alle finesserne,
derunder den stadigt ekspanderende verden af accessories, måtte formidles
på anden vis og her kunne tidens bogtrykkere ikke følge med, hvor gerne
de sikkert end ville. Teknikken formåede simpelt hen ikke at levere varen i

Dukken til venstre er formentlig den ældste modedukke, der findes. Man kan stadig se spor af
de påmalede strømper og make-up’en. Den dragt hun er iført til højre er ca. 50 år yngre end
selve dukken. Fra Collection Galea/Musee Nationale de Monaco. Foto: J.L. Ravoire.
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Modebutik fra 1680ernes Paris i et samtidigt stik. På hylderne ses
eksempler på handsker, strømper, bukser og på disken forskellige
typer stof. Foto: Gutenber.org

det tempo og den detaljeringsgrad (og den pris!) som var nødvendig, for at
tilfredsstille modeskabernes, tekstilproducenternes og modehandlernes ønske
om et stadigt større marked.
Den løsning man fandt på, og som for alvor forvandlede fransk mode til
en industri der producerede for et internationalt marked, var dukken, dvs. en
dukke af træ på ca. 1/3 af naturlig størrelse (ca. 50 cm), udstyret med tro kopier
af de klædningsstykker, tilbehør og frisurer (af menneskehår) som ville blive
mode i den kommende sæson. Metoden var blevet brugt på privat basis siden
begyndelsen af århundredet, f.eks. i forbindelse med kongelige bryllupper,
hvor det gjaldt om at sikre sig at brud og brudgom fremtrådte så elegante
som muligt. I slutningen af det 17. årh. udviklede der sig nu den praksis, at
sådanne dukker sendtes rundt til modebutikkerne i de europæiske residens‑
byer. Sådanne boutiques var netop da ved at se dagens lys, først i Paris omkring
Place de Victoires og Rue de Rivoli, siden i de øvrige europæiske hovedstæder.
De var i sig selv lidt af en revolution ved at være indrettet med henblik på at

En fornem dames sommergarderobe juni 1689 med plisseret skørt
kantet med kniplinger (Point d’Angleterre). Fra Mercure Galant.
Extraordinaire(dvs. tillægget). Foto: Gutenberg.org
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kunderne kunne komme indenfor og besigtige varerne. Før i tiden var det
normale at klæde blev solgt over en disk ud til gaden. I København stammer
de første modebutikker netop fra 1690’erne. Franske modevarer kunne så‑
ledes købes hos Marie Sillière, der nævnes i 1696, og hos Jean Baptiste, der
nævnes i 1700. Den danske dragthistoriker Ellen Andersen citerer byfoged
i København Friedrich Eisenbergs bemærkning om madame Louise Rosset,
der nævnes 1702, at “hun er en vederhæftig kone, som sidder i god brug og
negoce, med franske varer og galanterier”.
Desværre har kun få af disse dukker overlevet til vore dage. Formentlig blev
de efter endt brug overladt til børnene som legetøj og siden slidt op. Enkelte
fra det 18.årh.eksisterer dog endnu rundt om i europæiske samlinger, bl.a. i
Muse National de Monaco’s Collection Galea. Men måske vil det vise sig, at
enkelte af de dukker, der allerede findes i museernes samlinger, ved nøjere
eftersyn ikke bare er et kostbart stykke legetøj, men også har gjort tjeneste
som et middel til markedsføring af tidens mode!
Om forfatteren
Lars Bjørneboe, f. 1942, historiker, PhD, rektor ved Horsens Statsskole
1979‑2007, formand for HSSØ 2007‑2013.
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Barokbæger fra gården
“Ulfstofte” i Andkær
Af Henning Nicolaisen

Barokbægeret, som der her skal berettes om, er med til at fortælle en gammel
slægts historie. Bægeret er af sølv, nålepunslet og graveret med blomster i 2
kartoucher, initialer og årstal omkranset i den sidste kartouche, nålepunslet
med initialer og årstal langs mundranden. Bægeret er ca. 11 cm højt og 10 cm i
diam. øverst. I bunden har guldsmeden slået sit stempel og Fredericia bymærke.
Det er mit håb, at det lokalhistoriske aspekt har sin berettigelse, og derfor
gik jeg i gang med at forske lidt i bondefamilien, som ejede bægeret i tidens
løb.
Bægeret er givet som bryllupsgave til Peder Pedersen (Ulv) og Karen Pe‑
dersdatter (Kring) til deres bryllup 21.juni 1776, som fandt sted i sognekir‑
ken i Gauerslund. På bægeret står der “Per Persen” og derunder initialerne

Barokbægeret set fra to sider.
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“K.P.D.” og årstallet “1776”. Peder Pedersen Ulv blev døbt 16. marts 1749
og hans kone Karen Pedersdatter blev født 1751. At guldsmede var lidt sløsede
m.h.t. stavemåden, når de graverede, var ret almindeligt. Man graverede som
man hørte navnet udtalt!
Gården “Ulfstofte” i Andkær by havde været delt op i 2 dele, men blev samlet igen og ejedes i 1772 i sin helhed af Søren Nielsen Schouenborg. I april
1776 døde Søren, og hans enke Mette Christensdatter solgte gården til Peder
Pedersen Ulv fra Gårslev. Salgsprisen var hele 900 rdl. hvoraf de 467 rdl. 17
sk. var restgæld. Det blev også aftalt, at Mette Christensen skulle have aftægt
på gården resten af sin tid.
Udover gården købte Peder flere parceller omkring gården, så han efterhånden fik en anseelig gård ud af det. De fire længer med 44 fag bygninger
og et gadehus på 10 fag vurderedes i 1784 til brandforsikring for 550 rdl. I år
1800 var der 43 fag, som vurderedes til 910 rdl. Og efter statsbankerotten i
1813 vurderedes de 52 fag til 600 rdl. De samme antal fag vurderedes i 1820
til hele 3200 rbd. Så man kendte altså også til inflation i gamle dage!

De indprikkede navnetræk på mundranden.

Sønnen Peder Pedersen Ulv blev døbt 28. marts 1785 og giftede sig med Abelone Hansdatter (Kring) 1.maj 1818. Hun var født 4.september 1796. Gården
blev overtaget og købt af Peder Pedersen (I) den 3. juni 1809 for 2000 rdl.
Den “gamle” Peder døde 20.december 1830 og hans enke i juli 1835. Peder
(II) døde ung allerede 13. september 1840.
Abelone Hansen sad i uskiftet bo og beholdt den store gård til 1856, hvor
hun solgte gården til sønnen Peder Pedersen Ulv (III).
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Han blev født 30. januar 1837 og blev gift 16. juni 1860 med naboen Mads
Sørensen Rands datter – den 19årige Ellen Marie Madsdatter Rand, født 5.
oktober1840. Begivenheden er indprikket i mundranden på bægeret, og man
er blevet “moderne” og kalder hende for “MadSen” (M.S.):

Peder Pedersen Ulv og Ellen Marie MadSen 1860
P P S U og E M M S

De får en datter opkaldt efter farmoren Abelone 12. august 1861. En søn Peder
blev født 3. april 1867, men han døde allerede 28. april samme år.
Ellen Marie døde allerede 21. februar 1869, og Peder var enkemand ved
folketællingen i 1880. Udover familien var der 4 tjenestefolk. Hans mor Abe‑
lone blev boende hos sønnen til sin død 3. juni 1881. Peder Ulv valgte at sælge
gården til sin datter Abelone for 44.000 kr. i april 1892, og den 19. april samme
år giftede hun sig med Anders Pedersen Bundgård fra Børkop. Han var født
17. november 1850, og omtrent fra overtagelsen af gården var han rejsende
missionær for Indre Mission. Denne gerning fortsatte han med til sin død 19.
juni 1929.
Datteren Kirsten Marie Bundgård (født 13. november 1885) overtog efter
giftermål i 1907 gården i 1914.
Peder Pedersen Ulv (III) døde 16. december 1913 efterladende Karen Jen‑
sen, som han giftede sig 2. gang med. De er begge i folketællingen 1911, men
er ikke fundet gift. (formentlig ca. 1909?). Hun er født 24. november 1848.
Det var ikke alle og enhver, der havde råd til et så fint sølvbæger, men familien
Ulv må have været ret velhavende! Også dengang kendte man til statussym‑
boler, og det unge par skulle have en gave, der kunne pynte i skabet hos dem.
Sølv var smukt og brugbart og kunne fortælle omgivelserne om hjemmets
velstand. Desuden beholdt det sin værdi især i urolige tide.
Giveren (måske et par af forældrene?) af det smukke bæger har formentlig
forespurgt sognepræsten eller en degnen om, hvor han skulle få lavet denne
bryllupsgave. Der var ikke langt til Vejle, hvor Mathias Winge var startet
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Bægerets 3. kartouche med blomster‑
motiv.

som guldsmed i slutningen af 1764, og derfor kan det undre, at man drog til
Fredericia for at gøre sit indkøb. Om han selv har sadlet sin hest eller har fået
bud til byen ad anden vis, kan man ikke vide! Men den lidt længere tur har
nok kunnet betale sig, for som vi skal høre senere, så er der en forbindelse til
guldsmeden i Fredericia.
Den store ladebygning fra gården Ulfstofte i Andkær ved Vejle blev byg‑

Placering af gården
Ulvstofte.
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Gården
ULFSTOFTE
(gård nr. 13
matr. 19 And‑
kær Bygade 7).

get 1849 og findes nu på Hjerl Hede som en del af præstegården. Årstallet
var indridset i en grundsten nedlagt i ladens fundament ved opførelsen og
genfundet ved hjemtagelsen til museet. Laden er opført i egetræsbinding med
hvidkalket Flensborg-sten i tavlene. Den er 38 m lang, 9 m bred og 7,5 m høj
og har været anvendt til opbevaring af korn. I midten findes en køreport til
gennemkørselspassage, mens de to sideporte blev anvendt, når man kørte
kornet ind i laden.

Fra venstre Peder Pedersen Ulv, Kirsten Thomsen
f. Bundgård, Viggo Thomsen og Abelone Bundgård
f. Ulv (ca. 1912).
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Bymærke og mestermærke (Der kendes flere ITstempler).

Guldsmeden Jens Nielsen Theilgaard (1733‑1810)
Mesteren for barokbægeret er den første i familien Theilgaard, der bliver
guldsmed. Han er søn af købmand og øltapper Niels Nielsen Theilgaard
(1704‑1740) og Barbara Jensdatter Pagh (1699‑1747) som gifter sig 23. sep‑
tember 1731 i Fredericia. Jens bliver døbt 16. september 1733. De boede på
hjørnet af Vendersgade med et 8 fags stuehus og Jyllandsgade med 13 fag stald
og udhus. Udover købmandshandel og øltapperi havde de muligvis også lidt
landbrug, som var almindeligt.
De har formentlig haft hans gamle mor Anna Nielsdatter boende. Hun
nævnes i kirkebogen, da hun dør 81 år gammel og begraves 15. juli 1740.
Der er 5 børn i ægteskabet: Niels (døbt 2. juli 1732 og død 3 uger gl.) – Jens
(døbt 16. sept. 1733) – Niels (døbt 10. maj 1735) – Mette (døbt 16. feb. 1738 –
Mads (døbt 1740 og død 10 uger gl.) De 3 børn bliver tidligt forældreløse, for
faderen dør 1740 og moderen formentlig 1747. Man ved ikke hvor børnene
bliver opdraget, men de er nok kommet til nogle familiemedlemmer, som der
var nok af i Fredericia.
Det er det ældste barn Jens, som vi skal høre lidt mere om. Han er kun 7 år,
da faderen dør og 14 år ved moderens død. Der er ingen oplysninger om, hvor
han kommer i guldsmedelære. Derimod kan det være guldsmed Paul Hansen
(1701‑1771), der i 1764 får en ny svend (og dreng) på sit værksted, der får Jens
som den nye svend? Nogle oplysninger tyder på, at Jens Nielsen Theilgaard
kommer til Fredericia fra Viborg, hvor hans søster Mette bor. Det er forment‑
lig Paul Hansens skrantende helbred der gør, at han 5. november samme år
sælger og skøder sit værksted og ejendom til Jens Nielsen Theilgaard. Den
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gamle Paul Hansen bor hos den nye guldsmedefamilie (“i et Værelse med
Kakkelovn jeg kan have og bruge, så længe jeg lever”). Men opholdet ophører
i efteråret 1771, hvor han pakker sin rødmalede kiste (indeholdende klæder,
strømper, sko og paryk osv.) og drager til Gårslev, hvor han får ophold hos
sin søster og svoger (degnen Hans Nielsen Buhl). Kun 14 dage efter dør den
syge gamle ungkarl og tidligere guldsmed 16. oktober 1771. Hans sygdom
beskrives som “tiltagende svaghed i den ene arm”, og sammen med alderdom
har det gjort udslaget!
Jens Nielsen Theilgaard søger byrådet i Fredericia om at få borgerskab i byen.
Det får han 21. januar 1765.
Om han har forevist mesterstykke for rådet vides ikke, men der blev solgt
en rokoko-kaffekande hos Bruun Rasmussen i 1949. Kanden var lavet af Jens
Nielsen Theilgaard netop i 1765 og blev solgt for kr. 2100-, hvilket var en
ganske pæn sum penge i 1949!
Ud fra guldsmedens efterladte arbejder må man skønne, at han har været
en væsentlig mere kvalificeret guldsmed end sin forgænger Paul Hansen, som
ikke har efterladt sig meget udover noget kirkesølv.
Jens Nielsen Theilgaard har derimod udført en del arbejder. Udover kirkesølv
er der registreret lågkrus, bægre, fløde- og kandisskål, strøbøsse, lysesaks,
mange spise- og teskeer, potage- og grødske. Desuden flere hovedvandsæg.
Jens bliver gift i Gauerslund med Maren Hansdatter Buhl 17.august 1764.
Hun blev født 2. september 1741 og var datter af Karen Hansdatter og Hans
Nielsen Buhl, der var degn i Pjedsted og Gårslev sogne (nabosogne til Gauers
lund). Som bekendt var Karen Hansdatter søster til guldsmed Paul Hansen,
hvis værksted Jens overtager.
Tre af sønnerne bliver guldsmede:
Poul Jensen Theilgaard (1765‑1820) guldsmed i Odense
Hans Buhl Theilgaard (1769‑1811) guldsmed i Odense
Niels Jensen Theilgaard (1782‑1830) overtager faderens værksted 1803.
Udover guldsmede-sønnerne er der 5 børn mere:
Niels Jensen Theilgaard (1766‑1766)
Dødfødt dreng begravet 3. maj 1768.
Maren Elisabeth Jensdatter Theilgaard ((1771-?)

24

Anna Barbara Jensdatter Theilgaard (1773-?)
Niels Jensen Theilgaard (1777‑1778)
Den 23. april 1799 døde Jens Nielsen Theilgaards hustru Maren Hansdatter
Buhl. Hun blev begravet under deres ligsten i Michaëlis Kirke og ved jorde‑
færden “blev klokkerne ringet.”
I 1803, da Jens Nielsen Theilgaard var 70 år gammel, overtager den yngste
søn Niels Jensen Theilgaard værkstedet. Faderen har formentlig boet hos
sønnen til sin død 31. marts 1810. Han blev 77 år gammel. Også ved hans
jordefærd blev der ringet med klokkerne, og Jens kom til at ligge ved siden af
sin Maren. Døtrene, der var ugifte, må være blevet boende hos deres gamle
far. Både Jens og Niels Theilgaard ses i øvrigt ved altergang både 1808 og
1809.
Familien Theilgaard var kendt blandt guldsmedene i både det sydlige Jylland
og på Fyn. Men som det så mange gange går for guldsmedene i perioden
fra midten af det 18. århundrede og indtil – og også efter statsbankerotten i
1813, så bliver ingen i familien velhavende trods deres gode håndværk og iver.
Det var en periode i økonomiske nedgangstider, og kunderne svigtede. Sølv
var dyrt – hvis man overhovedet kunne skaffe det omkring bankerotten. I de
forskellige skifter kan man se, at der ikke var meget at dele – hvis overhove‑
det noget. Niels Jensen Theilgaard ender som almisselem! For Jens Nielsen
Theilgaards vedkommende gik det noget bedre. Boet blev i 1799 efter Marens
død opgjort 594 rigsdaler, men gælden var 385 rigsdaler. Så der blev kun 95
rigsdaler til enkemanden, og resten blev fordelt mellem børnene.
Som tidligere nævnt, så var der nok en god grund til, at barokbægeret blev
bestilt i Fredericia, selvom Vejle var mere nærliggende! Guldsmedens kone var
jo født i Gårslev, og gårdmandsfamilien fra Andkær har bestemt kendt både
degnen og hans kone. Formentlig har de også kendt guldsmeden personligt,
for Marens mor kom fra Fredericia!
Kilder:
Thorvald Madsen/Aksel Hammer Hansen: “Slægten Theilgaard.”1994.
Vibeke Maarssø: “Udlærte guldsmede og sølvsmede” 2014.
Chr. A. Bøje “Danske guld og sølvsmedemærker før 1870” bd. 2 1982.
Preben Mikkelsen: “Gauerslund II” 2005
Fotos blev venligst stillet til rådighed af Børkop Lokalhistoriske Arkiv.
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Den danske Folkeforening eller
Lærer Høyers Vælgerforening
Nederlaget i 1864 var et chok for danskerne i
almindelighed og for de nationalliberale – de unge
hedsporer, der havde stået i spidsen, da Danmark
afskaffede enevælden i 1848 – i særdeleshed.
Myten om den tapre landsoldats sejrrige position
var revnet. Danmark var blevet amputeret. For
at knytte de bortskårne slesvigere lidt tættere
til Danmark fandt den tidligere amtmand i Vejle
Amt, Orla Lehmann, i begyndelsen af 1865 på at
stifte Den danske Folkeforening. Den skulle
samtidig være det organisatoriske grundlag for de
nationalliberale. I Kolding hensygnede foreningen
snart for så at blive vækket til live igen.
Af Erik Voss

Folketingsvalgene var aldrig gået lige efter de nationalliberales hoved. Især
havde det været en torn i øjet på dem, at Bondevennerne havde fået så stor
opbakning. De nationalliberale havde nemlig regnet med at løbe med laurbær‑
rene. At den brede befolkning skulle stemme på ganske almindelige bønder, der
ikke interesserede sig for ret meget andet end rent materielle forhold, kom helt
bag på dem. Og efter krigen gik det helt galt, for rigtig mange kunne godt se,
at de nationalliberale havde et stort ansvar for Danmarks ulykkelige skæbne.
Så dannede man Den danske Folkeforening bl.a. for at bremse Bondeven‑
nerne.
Kolding Avis skrev om stiftelsen af Den danske Folkeforening. Man gengav
i hvert fald 65 mere eller mindre kendte danskeres erklæring. Mange af dem
var politikere. Ligeledes blev foreningens love optrykt: Foreningen begræd
tabet af Slesvig og ville værge nationalitet og forfatningsfrihed. Det skulle ske
ved at styrke og udvikle den nationale ånd og ved forhandling og foredrag.1
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Busten af Orla Lehmann
kan ses i Orla Lehmanns‑
gade 2 i Vejle. Huset var
tidligere amtsgård og Leh‑
manns hjem, mens han var
amtmand. Foto: Erik Voss.

Grundlovsudkastet offentliggøres forsommer 1865
Det var vel ikke det klareste budskab, man kunne udsende og vi hører da heller
ikke mere til foreningen før folketingsvalget i maj 1865. Da udgav Folkefor
eningen dét, der skulle blive til den gennemsete grundlov, dvs. udkastet til
en ny grundlov.
Ved at offentliggøre dette kunne enhver, der havde lidt mere end tomme
ord tilovers for friheden, gøre sig bekendt med forfatningsstridens kerne.
Sagen var nemlig, at eliten havde været træt af den lige og almindelige
valgret til landstinget. Hvad lignede det, mente folk med deres på det tørre,
at almindelige bønder skulle have lige så meget at skulle have sagt som de
rigeste?
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G. Burchart stod i 1865 i Rendebanen og fotograferede Helligkorsgade. Wissings store bin‑
dingværkshus lå på hjørnet af Søndegade og Helligkorsgade. Billede i Kolding Stadsarkiv.

Vælgerne straffer de nationalliberale
Hidtil havde Den danske Folkeforening ikke haft ret travlt med at oprette filia‑
ler rundt omkring i byerne, men nu, hvor der var udskrevet valg, opfordredes
de, der så det som en pligt at “understøtte Regeringens Bestræbelser for at
føre denne Sag til en fredelig og lykkelig Udgang” til at danne filialer “med
det nærmeste Formaal at virke for Valgene”. Foreningen ville gerne støtte i
denne situation: “navnlig tør vi holde os forvissede om, at de Samfundsinte‑
resser, som i det foreløbig strandede Grundlovsudkast have hilset Udsigten
til en, om end beskeden, saa dog sikret Delagtigthed i Repræsentationen, ville
erkjende, at den nu maa fastholdes, hvis den ikke skal forspildes.”
Foreningen opfordrede til, at man stemte på en kandidat, der ville stemme
for udkastet.2 Der var i al fald ikke fejet noget ind under gulvtæppet.
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Danmark var pisket til at få en ny grundlov. Den hidtidige – novemberfor‑
fatningen fra 1863, som havde udløst krigen – var nemlig gjort ugyldig i og
med afståelsen af Slesvig.
Statsministeren på dette tidspunkt hed Bluhme. Det var ikke kutume, at
regeringen ændredes efter folketingsvalg. Så valget ændrede intet ved den
indviklede situation. Men denne ændrede ikke så lidt ved de nationalliberales
selvforståelse. De blev nemlig halveret, idet de mistede 2o mandater. De, der
havde anset sig selv for “de begavede, de dannede og de formuende”, sådan
som Lehmann havde formuleret det 5 år tidligere, havde fået sig en ordentlig
lussing.

Den anonyme A-s agiterer for dannelsen
af en filial af Folkeforeningen
Dette fik en anonym person til at fare i blækhuset og over 3 dage i midten
af juni 1865 slog han, der underskrev sig som A –s, til lyd for oprettelsen af
en filial i Kolding af Den danske Folkeforening. Det skete i forsideartikler i
Kolding Avis.3
Artikelserien indledtes med en bekymring over, at den tidligere lærer fra
Kolding, C. Berg, var blevet genvalgt. Det skete fire måneder efter, at han
var blevet valgt første gang. Berg var venstremand, hvad det så end vil sige
på dette tidspunkt, og de nationalliberales hovedfjende i Kolding.
Skribenten A -s håbede det bedste: “at (…) Hr. Bergs Virksomhed (…) efter
al Rimelighed vil faae en kort Varighed.” Samtidig frygtede han det værste: at
Berg ville blive den “stadige repræsentant i Rigsraadet”.
Derfor havde A-s følgende opfordring til Bergs modstandere: “Slutter dem
sammen, mine Herrer, kaster alle personlige Hensyn tilside, enes om en fælles
Optræden og en fælles Virksomhed til Opnaaelsen af det fælles Formaal!” Han
mente nemlig, at den sande majoritet var imod Berg. Den danske Folkefor‑
ening ville efter A-s formening kunne samle alle på få undtagelser nær. Han
nævnte i denne forbindelse direkte Tscherning, Gert Winther og J.A. Hansen.
De lå for langt til venstre og var tidens hadeobjekter for mangen borgermand.
Berg selv var i vildrede om grundlovsudkastet. På den ene side var han
en svoren tilhænger af Junigrundloven og den lige valgret. På den anden
side indså han, at striden om en ny grundlov kunne trække i langdrag og
det bekymrede ham. Så han stemte faktisk for “den gennemsete grundlov” i
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1866. Det kom til at stå ham dyrt i form af bristede venskaber (f. eks. med
ungdomsvennen Frede Bojsen) og i resten af sin politiske karriere fik han
ofte stukket dette “fejltrin” i næsen. Berg var imidlertid så snu, at han ofte
tog tyren ved hornene og ved valgmøder spurgte sin modstander, om de
skulle have en rask 66er. Han spillede her på ordligheden mellem kortspillet
66 og fødselsåret for den nye grundlov. Og modstandren trak som regel
følehornene til sig.
Under alle omstændigheder skulle mænd fra Den danske Folkeforening
komme til at drive klapjagt på Berg i årene, der kom.
Dette havde han sådan set også selv været ude om ved at kalde foreningen
for “et stort Particontoir” og på den tid havde ordet “parti” ikke nogen gunstig
klang.

Stiftelsen af filialen i Kolding
Bergs modstandere fulgte virkelig A-s råd. Kolding Avis bragte snart følgende
meddelelse: Der var blevet rundsendt en indbydelse til at være med i Folke
foreningen. Stiftelsen fandt sted 24. juni på Svenssons Hotel. Bag invitationen
stod 44 mænd.4
Mange mødte frem og hørte pastor Hansen fra Taps fortælle om forenin‑
gen. Hansen trak indvandrerkortet og mente bl.a., at nationalitetsfølelsen
stammede fra Slesvig, hvor de tyske indvandrere ville herske over danskerne:
“Tydskeriet (…) (havde) gjort sig gældende under Enevoldskongerne”, fordi
riget indeholdt tyske landsdele. Senere var tyskheden trængt ind i Slesvig,
hvor den forurettede danskheden. Hansen mente, at der var noget rigtigt i,
at Novemberforfatningen skulle have udløst krigen. For man kunne jo bare
have bøjet sig for tyskernes fordringer, så var der nemlig ingen krig kommet!
Tilhørerne forstod givetvis Hansens sarkastiske tone. I øvrigt mente han, at
man godt kunne give køb på valgretten til landstinget, for det ville næppe føre
til opgivelsen af en alen af den milelange frihed.
Modstandere af den nye grundlov vendte sikkert det døve øre til sådanne
udmeldinger fra Den danske Folkeforenings filial i Kolding. Der var jo lysår
mellem de nationalliberales semirevolutionære toner i 1848 og pastor Hansens
tale.
Hvordan kunne en sådan forandring finde sted?’
For det første var der gået mere end 15 år fra de glade dage i fyrrerne.’
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For det andet hørte medlemmerne af Folkeforeningen nok til de mere
samfundsbevarende lag.
Modstandere af Den danske Folkeforening var selvfølgelig ikke kommet
til mødet. Så da lovene for foreningen blev foreslået af overlærer Knud
Høyer, blev de vedtaget og 140 fulgte hans opfordring til at melde sig ind i
foreningen.
Efter dette første møde i foreningen fortsatte man rekrutteringen ved at
fremlægge indmeldelseslister hos byens 3 boghandlere. Det var jo lidt af et
vink med en vognstang om, at foreningen ikke var så interesseret i at henvende
sig til bønder og arbejdere. Det var en udpræget borgerlig forening.

Fremskridtet – det menige folk og enkeltmandshæren
Det virker ikke som om den nystiftede forening sprudlede af energi. I hvert
fald springer aktiviteterne i efteråret 1865 ikke i øjnene. Der blev valgt en
bestyrelse i begyndelsen af juli (Fra Kolding: Høyer, Kjær og Dr. Rosenstand.
Fra omegnen: pastor Hansen, Blom, Raben, gårdejer Schæffer, Koch og Raffn‑
søe)5, men ellers hører vi nok først til foreningen igen i januar 1866, hvor vi
møder en annonce for et arrangement. Lokkemidlet var Høyers elektromag‑
netiske forsøg.6
Inden mødet afholdtes, markerede Kolding Avis etårsdagen for stiftelsen
af Den Danske Folkeforening med en helsidessartikel på forsiden.
Artiklen fremførte, at foreningen skulle værge om “vor Nationalitet og
Forfatningsfrihed.” Det sidste formål var ikke af så stor betydning for tiden
som det første, mente avisen. “Endnu ere de Voldsmænd, der vare enige om
at berøve os et Stykke af vort ældgamle Fædreland, ikke blevne enige om at
dele Byttet (…).”’
Artiklen omtalte, at der var 18 filialer og at Kolding havde 245 medlem‑
mer. Man havde uddelt 9 forskellige skrifter. Desuden havde medlemmerne
fået de 4 hæfter “Blade til menigmand”. Kontingentet var meget lavt – 8
skilling om måneden – så man kunne ikke bare uden videre udlevere skrif‑
terne, som hver havde måttet cirkulere mellem 3‑4 medlemmer. Imidlertid
havde nogle givet ekstra bidrag, så man nu kunne rutte lidt mere.7 Kort tid
efter var H.C. Andersen i Kolding på gennemrejse, men det er en helt anden
historie.
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Blev deltagerne snydt ved Folkeforeningens
møde i januar 1866?
Januarmødet var måske blevet planlagt for at markere foreningens årsdag. Og
mødet med 100 deltagere refereres.
Knud Høyer, som vi kommer vi til at høre mere om, holdt foredrag. Han
var overlærer på Vejle Amts Realskole, der senere blev til Kolding Gymnasium.
Hans foredrag handlede om, at “al den Lykke og Velsignelse, som Danmark
er i Besiddelse af, væsentlig skyldes den frodige Udvikling af Videnskaber og
Kunst, en stærk og lovbunden Frihed og en varm nationalitetsfølelse.” Sådan
talte en sand nationalist.
Høyer tillagde ikke “folket” nogen særlig betydning og plantede dermed fød‑
derne solidt i den idealistiske ideologi: “Han udviklede, at alle de Goder, som
Folket nu glæder sig ved, ingenlunde ere tilkæmpede af det store menige
Folk i sin Helhed, men at de væsentlig skyldtes enkelte Mænds utrættelige
Bestræbelser, og at Friheden var tilkæmpet os paa nationalitetens Grundlag,
hvorimod man vanskelig kunde paavise en eneste virkelig Helstatsmand, der
havde været en oprigtig Ven og Forkæmper for Friheden.”
Bedre udtryk for den satte samfundsborgers opfattelse anno 1866 findes
næppe.
Lassen, rektor for Vejle Amts Realskole og Høyers svigerfar, fortsatte et
foredrag om sæderne. Der må således have været et ikke-refereret møde i
efteråret.’
Da tiden var fremskredet, udsattes Høyers fysiske eksperimenter.8 Det var
nok ellers dem, mange var kommet for at se.

Passivitet indtil september 1866
Herefter skete der intet før september – til trods for at der i mellemtiden var
såvel grundlovsfest som folketingsvalg. Medlemstallet stagnerede da også.
I slutningen af september 1866 viste Den danske Folkeforening så endelig
livstegn igen: Foreningen skrev, at den burde have indkaldt til generalforsam‑
ling og fremlagt beretning og regnskab. Men tidsomstændighederne var for
ugunstige til, at bestyrelsen kunne regne med stor deltagelse: Det var høsttid
og afgørelsen af grundlovsspørgsmålet stod lige for.
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Ludvig Thomsens fotografi fra 1866 viser den østlige del af Rendebanen. Det store hus i
baggrunden ligger i dag på hjørnet af Bredgade og Rendebanen. Billede i Kolding Stadsarkiv.

Folkeforeningen satser på selskabelighed – med middag
Foreningen var blevet konfronteret med mange foreningers problem: Der
kom for få til møderne. For at få lavet om på dette burde foreningen have et
mere selskabeligt præg, mente man, men dette kunne kun opnås ved hjælp
af medlemmerne. Man havde anskaffet “Sangbog for ddff” i tilstrækkeligt
omfang, men der havde ikke været lejlighed til at bruge den endnu. Den var
endda konfirmeret af bl.a. Koldingfilialen.
Strategien blev fulgt: der blev indkaldt til møde med efterfølgende middag.
Herefter fulgte en lang tilskyndelse til at indmelde sig i foreningen.9
Af mødereferatet fremgik, at Mørk Hansen holdt foredrag om indskriften
på den såkaldte Grøndalsten: “Kirker skulle blive til Fangetaarne; Skalke skulle
trives, Ædlinge fordrives; danske Mænd skulle blive ugjæve og fange tydske
Sæder; Herremænd skulle blive til Kjøbmænd, Præster til Bønder, Bønder til
Vidundere”. Runestenen befinder sig på Ulstrup slot sydvest for Randers. Ved
dette møde blev sangbogen benyttet. Måske som en trylleformular mod den
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Søndergade set fra Rendebanen. Ludvig Thomsens billede er ikke dateret, men mon han ikke
har fotograferet dette og det forrige billede samme dag? Billede i Kolding Stadsarkiv.

omdiskuterede – og sikkert ikke anerkendte – stens dystre spådom! Den har
sikkert være værre at fordøje end middagen.
Folkeforeningens aktiviteter i 1866 sluttedes af med kandidat Kochs fore‑
drag om kæmpeviser på et “vakkert” møde i Svenssons Hotel.
Pastor Hansen henledte opmærksomheden på kongens trontale ved rigs‑
dagens åbning. Den var til trøst for de danske nordslesvigere. Han henviste
til pragerfreden, som måske kunne medføre folkeafstemning om tilhørsfor‑
hold.10

34

Nogle foredrag i 1867
I 1867 var der to møder om foråret og tre om efteråret. I de to forårsforedrag
talte kandidat Guldberg om nævninger og Gartner Nyegaard om de danske
skove. Foredragsaftenerne brugtes også til almindelig foreningsoplysning, som
da formanden Pastor Hansen fortalte om, at han havde været syd for grænsen
og oplevet en stor deltagelse i en afstemning om, hvem der skulle sendes til
det tyske parlament. Slesvigerne selv var nemlig fordømt til uvirksomhed.11
Så holdt foreningen en lang sommerferie.
Mørk Hansen holdt første halvdel af et foredrag om støtten ved Skamlingsban‑
ken med de indhuggede navne og benyttede sig af en direkte cliffhanger ved
at erklære, at det ikke var den mindst spændende del, der var tilbage.12 Derfor
“ville vi opfordre Medlemmerne til et talrigt Besøg ved Foredragets Slutning,
da der kun sjeldent bydes saa god en Leilighed til, gjennem det levende Ord,
at faae Oplysning om den Kamp, som Danskheden i Slesvig har stridt med
Tydskhedens Overmagt, og som den, trods alle ugunstige Omstændigheder,
dog er gaaet seirrig ud af.” Og så var der middag og sang.13
Mørk Hansen blev altså ikke færdig med sit foredrag, så det afsluttede han
på det følgende møde. Det var talrigt besøgt. “Foredraget gav et sammentrængt
Billede af den store Uret, Haan og Fornedrelse, som de danske Slesvigeres
Modersmaal og nationalitet havde været udsat for under Enevælden, dengang
den absolutte Konge var omgivet af en Muur af Slesvig-holstenske Raadgivere,

En ukendt tegner tegnede Skamlingsbanken og udsigten over Kolding Fjord. På et tidspunkt
mellem 1865 og 1885 affotograferede V. Schæffer denne tegning. Billede i Kolding Stadsarkiv.
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som selv den bedste Villie ikke var istand til at trænge igjennem. Tronen var
omgivet af et Net af Traade, der alle havde deres Udgangspunkt fra Augusten‑
borg, og alle holdtes i den fyrstelige Forræders Haand. Disse Traade strakte
sig fra Kongesalen til ethvert Sted, hvor de med Held kunde anbringes, ja de
forgrenede sig til de udenlandske Hoffer. Frækheden dreves saavidt, at den
danske Konge, naturligviis mod sin Villie, rigeligt betalte dem, der arbeidede
paa Statens Opløsning.” Med disse ord afslørede Mørk Hansen årsagen til, at
han efter 1. Slesvigske krig gik stærkt ind for de regenburgske sprogreskripter.
De besejrede tyskere skulle simpelthen smage deres egen medicin og tvinges
til at benytte det danske sprog.
Han sluttede optimistisk med at sige, at danskheden stadig kunne sejre i
Slesvig.
Herefter talte en slesviger om tilstanden syd for grænsen. Han mente, at
slesvigerne ville komme rensede ud af kampen, ligesom guldet kom rent ud
af ilden, mens det uædle blev til aske. Han takkede de danskere, der havde
kæmpet med i kampen. Og så skulle der spises.
Endnu en slesviger fortalte, at tidligere havde mange fremragende mænd
stået i spidsen, mens almindelige folk ikke havde deltaget meget i kampen. Nu
var der ingen fremragende mænd, men “enhver dansk Mand følte sig som et
led i Kjæden; Enhver følte, at Sammenhold og Udholdenhed var nødvendig,
og enhver vidste og følte, hvad han havde at gjøre uden først at hente Parolen
andetsteds fra.” Stemningen var alvorlig, for det var jo netop Fr. 7s dødsdag,
oplyste avisen.14
Årets sidste arrangement fandt sted op under jul, hvor skolelærer Chri‑
stensen holdt et historisk-religiøst foredrag.15

Nordisk sammenhold som modgift mod “fortydskningen”
Så kom 1868 med den begyndende medlemsnedgang. Det var ellers ikke støtte
fra Kolding Avis, der manglede.
Lærer Lauritsen fra Fovslet Mark holdt foredrag om, hvor godt det var at
have minder at styrke sindet med i mørke tider. Han påviste “ved historiske
Skildringer det Berettigede i, at sætte sin Lid til, at Vorherre hjælper den, der
vil hjælpe sig selv”. Pastor Hansen holdt derefter et foredrag om folkekarak‑
teren i de 3 skandinaviske lande Danmark, Sverige og Norge.16
Ikke kun lokale kræfter blev brugt som foredragsholdere.
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For eksempel talte pastor Birkedal fra Ryslinge om “Begeistring og Klog‑
skab”. Kolding Avis hverken kunne eller ville gengive foredraget, men måske
ville foreningen selv trykke det. Birkedal var blevet afskediget som præst efter
som 55 årig i 1864 at have angrebet kongen og regeringen. Han blev imid‑
lertid ved med at prædike og blev den første valgmenighedspræst i Danmark.
Men loven, der gav mulighed for dette, blev først vedtaget nogle uger efter
hans foredrag i Kolding. Birkedal, der havde tilhørt Venstre, blev for øvrigt
en stærk og ihærdig kritiker af partiet. Mødet var velbesøgt og 40‑50 blev til
den efterfølgende middag, hvor der var en opløftet stemning. “En saadan Aften
er skikket til at nære og styrke Troen og Haabet og et kraftigt Samfundsliv”,
noterede Kolding Avis.17
Ved det næste møde havde man sat alle sejl til og fået Dr. Rosenberg til at
komme fra København. Alligevel blev det et ikke meget talrigt besøgt møde.
Pastor Hansen agiterede for nordisk tilnærmelse og Rosenberg videreudvik‑
lede denne tanke. Danmarks, Norges og Sveriges “Forening kunde være et
stærkt og kraftigt Værn mod den hidtil saa overhaandtagende og anmassende
Fortydskelse, der griber saa stærkt om sig.”18
Det var, som om foreningen lukkede sig mere og mere om sig selv. Den
optrådte hverken til grundlovsfesten eller til et politisk møde det år. Men en
slags efterårsgeneralforsamling blev det da til.
Regnskabet blev fremlagt af gårdejer Brødsgaard (Jordrup) og købmand C.
Nielsen. Kand. Koch (Vejstruprød – som var ved at overtage folkehøjskolen i
Brøns) talte om islændingene 800‑1000. Mørk Hansen foreslog en indsamling
til de nødlidende islændere. Men avisen ved ikke, hvor meget der kom ind.
Efter mødet var der et lille afskedsgilde for Koch.19

De foreløbig sidste krampetrækninger
Driftslæge Fibiger holdt i februar 1869 foredrag om elektricitetens virkninger.
Mørk Hansen takkede og påviste, at også på jorden var der torden og lyn, men
at tordenen rensede luften. Bare den også ville “blive renset for al den Vold og
Uret, som i de sidste Aar havde trykket os saa haardt; da vilde vel ogsaa bedre
Tider oprinde for det danske Slesvig, der nu sukkede under fremmed Tryk.”20
Moderforeningen gav også lyd fra sig. Filialerne i provinsen bestod i foråret
1869 af 2208 medlemmer. I Jylland var der 8 filialer med 1140 medlemmer.21
På et møde i november holdt Knud Høyer et foredrag om kogning af hø.
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Sønder Klostergade – i dag Klostergade – set fra Vest. Havnen anes bagest i billedet. I dag
kan man ikke skue helt så langt gennem gaden. Det hvide hus th. eksisterer stadig, men dets
forretningslokaler står desværre tomme pt. Dengang blev det beboet af øltapper M. Nielsen.
Billede i Kolding Stadsarkiv.

Hvad det helt præcist gik ud på, vides ikke. Avisen noterede et “osv.” efter med‑
delelsen, så der var vist ikke så meget at skrive hjem om. Hovedattraktionen
den aften var formentlig Hansen fra Taps, der talte om den danske folkeånd.
Avisen ville gerne have gengivet det smukke foredrag “endog blot i Udtog”.22
Men det gjorde den altså bare ikke.
I 1870 var der kun et enkelt livstegn fra Folkeforeningen. Det var et inserat
fra pastor Hansen og Knud Høyer. De meddelte, at foreningens økonomi var
så god, at der ikke opkrævedes kontingent for det seneste år.23
Første halvleg var slut. Resultatet stod måske ikke helt mål med for‑
ventningerne. Men sådan er det jo ofte gået i foreningernes land. Ganske
få – mænd – havde gjort et – nok ikke alt for ihærdigt – forsøg på at holde
sammen på de nationalliberale stumper, mens Berg og Venstre blev mere
og mere populær. De havde forsøgt at samle byens bedre borgerskab ved
at tilbyde en række foredrag og lidt selskabelighed. Men måske havde de
forsømt, at trække målsætningen helt klart op. Og virkemidlerne strittede
lidt i alle retninger.
Den danske Folkeforenings filial i Kolding blev sat på stand by. Man hørte
i al fald ikke et pip fra dem de næste par år. Men så vågnede kredsen omkring
dem atter op til dåd.
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Folkeforeningens genopstandelse
Medio november 1872 mødtes 2‑300 specielt indbudte til et møde på Svens‑
sons Hotel. De agtede at få dannet en politisk forening til at modgå Det
forenede Venstre, hvis bestræbelser man anså for yderliggående og som blev
støttet af socialisterne. Således blev “Folkeforeningen” gendannet. Man be‑
holdt det hidtidige program som grundlag og kontingentet fastsattes til 4 sk.
om året.
Det var især udfaldet af det seneste folketingsvalg, der havde været uheldigt.
Her havde Venstre haft et kanonvalg og fået absolut flertal. Folkeforeningen
mente, at dette slet ikke var et sandt udtryk for folkestemningen, selvom
kredsens folketingsmand – Berg – gerne ville give det udseende af dette.
Det var ganske vist forsvindende få, der havde løftet røsten mod Berg, men
det var i al fald bevist, at Venstre ikke “havde alt for sig”.
Ideen til at danne en vælgerforening var opstået på et møde i Klubben, som
Kolding Klub hed i daglig tale efter at den i 1868 havde taget navneforandring
fra at have heddet Den borgerlige Klub Enigheden.
Der havde på mødet været lidt spredt modstand mod at danne vælgerfor‑
eningen på den tidligere forenings grundlag.
Meningen med den første forening havde, som vi har set, bl.a. været at
forfatningen skulle holdes på det rette spor.
Men Venstre havde ideligt modarbejdet Folkeforeningen, som ville arbejde
for en besindig og rolig udvikling.

Den nye Folkeforening etableres i privat regi
Knud Høyer var blevet bemyndiget til at udarbejde indbydelsen til mødet.
Han havde inviteret mange – også folk han ikke delte anskuelse med. Men
mange var nok også blevet forbigået.
Det var et privat møde, for man havde dårlige erfaringer med at afholde et
offentligt møde. Her tænkte man formentlig på det forsmædelige møde, der
var blevet afholdt i begyndelsen af september 1872 og som havde fået Høyer
til at gå aldeles fra koncepterne.24
Flere ting tydede på, at Venstre slet ikke betragtede den slesvigske sag som
en folkesag, selvom partiet hævdede dette, mente Folkeforeningens talmand.
F. eks. havde venstrebladet Dansk Folketidende optaget Bjørnsons artikel om
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tysken. Her havde han slået til lyd for, at Norden havde fælles interesser med
det nydannede Tyskland. Og når der ikke bragtes nogen redaktionel kom‑
mentar, var det nok fordi, man i Venstre samtykkede.
Venstrefolkene ville kun magten, mente man på mødet. Men det havde de
ikke fået, hvis deres modstandere var mødt fuldtalligt op. Venstres modstan‑
dere havde jo ment, at 1 stemme talte så lidt, men de mange enere var blevet
til nuller.
Høyer mente, at kontingentet skulle nedsættes, for at så mange som muligt
kunne deltage.
Pastor Høyer fra Kongsbjerggaard havde ikke så meget fidus til virkningen
af en forening. Han mente, at valgresultatet skyldtes uvidenhed. Det var den
enkelte, der skulle virke, mente præsten.
Mørk Hansen forklarede, at Folkeforeningen var mod den reaktion mod
friheden og danskheden, som kom fra Venstre. Frihed og danskhed var nemlig
en trussel mod Venstre.
Han forklarede valgnederlaget med, at “danskerne” havde været for ma‑
gelige. Kun få havde stillet sig i brechen.
Foreningen var overhovedet ikke kun for storborgere og storbønder. Man
ville gerne have så mange “små” med som muligt.
Overlærer Høyer protesterede mod pastor Høyers mening om, at Folke‑
foreningen havde udrettet for lidt. Tværtimod havde den udgivet adskillige
skrifter. At de ikke var blevet læst, var jo ikke foreningens skyld!
Pastor Gad mente, at det var på plads med en forening. Befalingerne skulle
jo komme et sted fra.
Kand. Hertel var også bekymret for at danne foreningen på Folkeforenin‑
gens grundlag. Der var for lidt enighed. Fanen, man skulle samles om, skulle
ikke blot være misfornøjelse med Venstre.
Lærer Andersen fra Bastrup havde været imod tanken om en forening
på mødet i Klubben. Folkeforeningen var nemlig i miskredit i folket, mente
han. Men der var alligevel for meget på spil, så derfor gik han nu ind for en
forening, der kunne tale i flok.
Prokurator Grüner mente, at Venstre havde vundet folketingsvalget på
grund af sin gode organisation, som betød, at der var én “befalingsmand” for
hver 3 “menige”. Der var stor uvidenhed i almuen, men almuen vælger også
ofte det rette. Den rettede sig også efter de mange udtalelser fra Venstre.
Efter denne lange diskussion dannedes en ny forening.25
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Kirstine Tandrup, født Lau‑
ridsen, ror på Slotssøen. Kol‑
dinghus og Sct. Nicolai Kirke i
baggrunden. Billede i Kolding
Stadsarkiv.

Den ny Folkeforening skulle være et bolværk mod Venstre
Selve stiftelsen af Folkeforeningen, eller genoprejsningen om man vil, skulle
ske medio februar 1873. Byens bedste borgere knyttede hænderne i lommen.
Nu skulle alle sejl sættes til.
Hertil brugte man Kolding Avis, som støttede Folkeforeningen i tykt og
tyndt. Avisen så sig givetvis i samme ideologiske lejr som foreningen. Dette
var tilfældet i begge opstartsfaser.
Da genopvækningsmødet var blevet afholdt i november 1872, gik der såle‑
des ikke lang tid, før man i avisen slog på tromme for foreningens medlems‑
hvervning.
Den aktuelle anledning var, at der atter lå noget faretruende i tiden.
Tidligere – i 1865 – var det de reaktionære, der angreb frihed og danskhed.
De angribende var folk, der mente at junigrundloven havde taget privilegier
fra dem. Og desuden hjemmetyskere, holstenere og helstatsmænd. De udgav
blade, flyveskrifter og anvendte den eksklusive “Augustforeningen” i dette
øjemed.
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Helligkorsgade 6 med S. W. Bruuns Tobaksfabrik. Tidspunktet er ca. 1866, hvor der blev
foretaget om- og sammenbygning med naboejendommen til brug for kontor og butikslokaler.
Billede i Kolding Stadsarkiv.

Formålet havde været at styrke den nationale ånd, bevare fælles nationalitet
og værne frihedsudviklingen.
Når foreningen gik lidt i dvale, skyldtes det, at formålet nærmest var blevet
opfyldt.
Men nu var der atter brug for et bolværk på grund af Venstres sejr ved
folketingsvalget i 1872. Sådan skrev avisen ikke direkte. Det ville næsten
ikke være til at udholde at skulle læse sådan noget i avisen, så man brugte
vendingen, at valget havde “forstærket ved de Bjørnbakske og socialistiske
Grupper.”
Regeringens fjender – og hermed mente man Venstre – var så umåde‑
holdne, at “forlange deres egne umodne eller overilede Lovforslag antagne
uden Ændring”.
Venstre bidrog efter avisens mening til at sløve fædrelandskærligheden ved
blot at spille på folkets materielle ønsker og var deuden ikke engageret i at
imødegå undertrykkelsen af sønderjyderne.
Avisen gjorde et halvhjertet forøg på at dele sol og vind lige ved at påpege,
at der faktisk fandtes venstrefolk, der kunne tænke i nationale baner, ligesom
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nogle regeringstro i en slags misforstået solidaritet hang alt for fast ved det
gamle.
Avisen gengav loyalt Folkeforeningens frygt for, at samfundet var truet af
opløsning.
Man hev atter Bjørnsons tale om tyskernes storhed frem, som denne havde
holdt ved mindefesten for Grundtvig i september 1872 og som havde startet
den såkaldte signalfejde. Med en sådan lemfældig tale svækkede han efter
avisens mening den nationale ånd.
Mellem avislinierne fornemmer man, at det i virkeligheden var socialismen,
man – det bedre borgerskab – var bange for:
Nogle var ved “at opgive Friheden for en indbildt og doktrinær Lighed”,
så derfor skulle “Kjærligheden til vor Forfatning” befæstes.
Når man så på det sidste valg, kom det til at stå lysende klart for mange,
“at vi endnu i en sørgelig Grad savne den Oplysning og folkelige Dannelse,
som kan sikre os heldige Valg og hindre tomme og løse Ordgyderier fra at
bedaare Sindene.”
Avisen kendte selvfølgelig alt til den tidligere forenings skæbne og mente
derfor, at Folkeforeningen ikke skulle være en forlystelsesforening, men et
sted, hvor der blev udvekslet tanker om tidens vigtigste spørgsmål og “navnlig
om de Lovforslags Betydning, som foreligge til Forhandling i Rigsdagen”.26

Referat fra det private stiftelsesmøde
Dagen efter det første møde i “den nye Folkeforening” bragte Kolding Avis
et referat af dette private møde.
Følgende 9 blev valgt til foreningens bestyrelse:
Overlærer K. Høyer – 58 stemmer
Købmand C. Nielsen – 51
Kand. Borch – 21
Pastor Mørk Hansen 50
Proprietær Raben, Vonsild – 46
Proprietær Terp, Viuf – 45
Proprietær Brødsgaard, Jordrup – 40
Proprietær Raffensøe, Ostorp – 37
Pastor Hansen, Taps – 25
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Mørk Hansen lagde op til debat om skolesagen.
Hall havde fremlagt et forslag, som vandt anerkendelse, men som nu var
nægtet overgang til 2. behandling. Derfor burde man sende en takadresse til
ministeren. En sådan kunne jo også ses som en protest mod Venstre.
Forslaget gik ud på at frigøre almueskolen, tilsynet og lærerkaldelsen skulle
ændres og skolepligten udvides fra det 14. til 15. år. Retten til udskrivning
af skolen fra 13. år skulle afskaffes. Øverste klasse skulle gå i skole hver dag
om vinteren og 1 eller 2 halve dage om sommeren. Nederste klasse 5 dage
om sommeren og 2 om vinteren. Det mindede meget om skoleordningen i
Slesvig. Friskolen – eller den private skole – havde til ministerens beklagelse
vundet bifald.
Fortsættelsesskoler, som der var i Vonsild og Dalby, syntes Mørk Hansen
godt om. Han var også glad for pigeskoler.
Termansen, der gik ind for lovforslaget om, at skolen ikke (men derimod
forældrene) skulle undervise i religion, havde i rigsdagen spurgt, om nogen
havde haft velsignelse af religionsundervisningen og en mængde havde råbt
“nej”. Det var uhyggeligt, mente Mørk Hansen.27
Som det ses, var der et godt stykke vej fra den tidligere forenings dannel‑
seskarakter til den aktuelles langt mere konkrete politik.

Debat om folkeviljen i marts 1873
Martsmødet i Folkeforeningen var dårligt besøgt. Pastor Høyer holdt oplæg
om “folkeviljen”, men inden han gik over til dette emne, ville han lige knytte
en bemærkning til fæstevæsenets overgang, som havde været behandlet i folke
tinget og som J.A. Hansen havde kommenteret.
Regeringen ville slet ikke gå med til fæstevæsenets afskaffelse og ejheller
krikelige reformer og en udvidelse af den kommunale valgret. Og det til trods
for at der var stort flertal i befolkningen for disse reformer. Derfor havde
Hansen fundet det lidet rosværdigt, at regeringen var blevet siddende.
Det kunne pastoren ikke forstå. For hvis regeringen gik af ville venstre
komme til magten og det var den største ulykke, der kunne indtræffe.
I den forbindelse havde Kongsbjergmanden reflekteret over, hvad folke
viljen var for en størrelse. Når venstre brugte udtrykket, virkede det “i
almindelighed som et Skræmsel, en Bussemand, der skulde forskrække og
ængste.”
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Folket havde ladet sig skræmme til at forestille sig “en halv eller hel Mil‑
lion staa bevæbnet bag “det forenede Venstre”.
Men det var naturligvis helt forkert.
Han afviste, at folkeviljen talte i valgloven. Folket bestod jo af både mænd
og kvinder, men de sidste var strøget i valgloven.
Folket skal altså ikke forveksles med vælgerne.
Herefter fulgte mange indviklede udregninger af, hvor mange – eller nær‑
mere få – vælgere, der i virkeligheden stemte.28
Referatet fortsattes i mandagens udgave af avisen og her gik det på den
samme melodi: Det var godt, at landstinget dæmpede folketinget. Der var
ikke brug for en ændret grundlov. “Intet var en større Ulykke for et folk end
naar det atter og atter skiftede forfatning.”
Raben talte herefter om væbningssagen, men tiden blev så fremskreden, at
en diskussion udsattes. Og den fandt vist aldrig sted, for vigtigere ting kom i
vejen.

Carl Ploug kommer til byen
Til dette var der forsamlet utallige for at høre Carl Ploug, som holdt et fore‑
drag om martsdagene i 1848. Under den efterfølgende middag udbragte man
bl.a. et leve for valget af en rigsdagsmand, som kunne siges at repræsentere
Koldings bys anskuelse. Så kort blev mødet refereret i Kolding Avis.29
I Kolding Folkeblad blev mødet med Carl Ploug imidlertid analyseret af
A & B.
Mon skribenten A & B havde forestillet sig, at dette indlæg skulle blive taget
under behandling af Knud Høyer i ikke færre end 5 helsides forsideartikler i
Kolding Avis?
Det blev for øvrigt slet ikke herved. A & B anmeldte nemlig de 5 sider i
en artikel, som Høyer så tog under kærlig behandling.
Læseren skal ikke trættes med en gennemgang af alt dette stof, der i væ‑
sentlig udspringer af Høyers forfængelighed. Der skulle desuden snart komme
helt anderledes gang i den politske debat, hvor Folkeforeningen – og Knud
Høyer – spillede en stor rolle.
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Folkeforeningens forsøg på at skandalisere Berg
En hændelse, der i den grad skulle få Folkeforeningen aktiveret indtraf nemlig
dette forår: Berg blev siddende, da der i folketinget blev udbragt et leve for
kongen.
Denne handling skulle blive den dråbe, der fik folkeforeningens bæger til
at flyde over. På et møde ultimo juni blev en adresse mod Berg enstemmigt
vedtaget og dagen efter kunne man læse den i Kolding Avis.
Men ikke kun Bergs manglende lyst til at rejse sig, foranledigede visse
koldingenseres misbilligelse af Kolding-kredsens folketingsmedlem. Det var
også for galt, at Venstre året før havde forårsaget, at finansloven var blevet
forkastet.
Høyer, som havde forfattet adressen, beviste her, at hans tilgang til politik
var yderst idealistisk. Men det var nu engang Høyers måde at anskue verden
og Kolding på.
Kolding Avis kunne i en notits om mødet meddele, at typograf Løber
ikke lagde fingrene imellem, da han berettede om, hvordan Berg, da Corne‑
lius Petersen udbragte sit leve for kongen, havde kastet sig “ikke alene paa
en iøjnefaldende, men paa den raaeste Maade ned paa Stolen og begravede
Hænderne dybt i Buxelommerne.”30
Da Berg en lille måned senere afholdt møde i Kolding, var fokus i høj grad
rettet på adressen. Alligevel blev den “kun” underskrevet af 285. Ved skæbnens
ironi havde Roed ved folketingsvalget i 1872 fået nøjagtig det samme antal
stemmer, da han stillede op mod Berg, der havde opbakning fra 1135.
Folkeforeningen udgav i begyndelsen af oktober 1873 en hel lille bog om
Bergs “opførsel” på dette møde. Den var forfattet af Knud Høyer og læseren
skal heller ikke her trættes med en gennemgang af den. Det skal dog lige
nævnes, at Høyer på et tidspunkt nærmest undskyldte, at havde skoset Berg
for ikke at have rejst sig for kongen. Årsagen til denne ilandtrækning var, at
det nationalliberale koryfæ Hall også engang havde gjort sig skyld i en sådan
fadæse. Det viser jo unægtelig noget om Høyers vankelmodighed og autori‑
tetstro. Men Høyer kom nu hurtigt tilbage på hovedsporet: Forsøget på at
mistænkeliggøre Berg.
Senere på måneden inviterede Folkeforeningen Berg til møde. Men et så‑
dant ville han kun deltage i, hvis det foregik i Staldgården og mødedeltagerne
selv kunne vælge ordstyreren. Desuden skulle indbyderne være til stede. Så
dét møde blev der ikke noget ud af.
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Berg tilføjede, at han mente, at Folkeforeningen skyldte ham en nærmere
redegørelse vedrørende adressesagen. Han betvivlede nemlig nogle underskrif‑
ters ægthed. En sådan ville Folkeforeningen naturligvis ikke ryste op med.
I en sidste polemik mod Berg, skrev Høyer, at han ikke kunne forstå, at
denne havde fordret stilling og bopæl anført på adressen. For Berg var jo
ikke optaget af rang og titel! Berg havde også gentaget adressens ord “Frygt
Gud og ær Kongen” – og det sidste gjorde han jo aldeles ikke – og det citat
skyldtes “en jevn Bonde”.
Berg havde desuden besværet sig over, at folk af en anden religionsbeken‑
delse havde skrevet under på at frygte Gud. Høyer belærte ham nu om, at
jødernes gud var den samme som de kristnes. Berg syntes i øvrigt at lade hånt
om religionsfriheden. Berg havde endelig skrevet, at Folkeforeningen jo bare
kunne sagsøge ham, men den ulejlighed ville Høyer nu ikke gøre sig.31
Vi ved ikke, hvordan koldingenserne og Folkeforeningen modtog Høyers
åndelige striptease, men Høyer fortsatte endnu en tid med at skrive på Folke
foreningens vegne.
Tidligere omtalte Rosenkilde var af Folkeforeningen blevet opfordret til
at stille op til folketingsvalg imod Berg. Det var ham imidlertid umuligt. Han
skrev dette til foreningens møde i begyndelsen af november 1873. Han misbil‑
ligede ellers meget “det af den lille Minoritet i Folkethinget sidst foretagne
skridt, Finantslovforslagets Nægtelse, et Skridt, som mildt talt maa kaldes
højst ubetænksomt”.
Mødet pegede i stedet på Paul Jensen, Vester Nebel. Han havde godt nok
tidligere været stiller for Berg, “men nu kunde han ikke mere følge ham, han
var en jevn Bonde; men han vidste, at man ikke skulde kjøre saa man brækkede
Vognaxlerne, ikke kjøre tvers over Marken, men holde sig til Landevejen.”
Han var uenig i den måde, Berg forsøgte at få en grundlovsændring på. Den
skadede friheden.32
Folkeforeningens kampagne mod Berg havde ikke nogen synderlig indfly‑
delse på valget i november 1873. Her fik Berg nemlig næsten 200 stemmer
mere end ved valget i 1872. Og det til trods for at Venstre, som blev straffet
for sin finanslovsnægtelse, ved valget havde tilbagegang. Paul Jensen fik dog
også flere stemmer, end Roed havde fået ved det seneste valg.
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Et sidste forsøg på at genrejse Folkeforeningen
Forsøget på at stække Berg faldt uhjælpeligt til jorden. Men hans modstandere
gav ikke sådan lige op.
10 år efter nederlaget i 1864 syntes lærer J. Hansen fra Kirke Flinterup
ved Sorø, at nu skulle der gøres noget for forsvaret. Han tog initiativ til den
såkaldte Sorøadresse.
Man kunne skrive under på at “vort Fædrelands Værn, saavel til Lands som
til Vands, har i de senere aar langt fra faaet en Udvikling, der kan tilfredsstille
Nutidens Krav til et kraftigt Forsvar, og navnlig mene vi, at vort Søværn og
vore Befæstninger i saa Henseende lade meget tilbage ønske.”33
Kunne disse tanker være redningsplanken for Folkeforeningen?
Underskriftsindsamlingen var i hvert fald belejlig for kredsen omkring
foreningen, for dén ville på én gang vise styrken af forsvarsviljen og svagheden
ved Venstre. Her havde man nemlig samtidig fremlagt en adresse, der omtaltes
som Fynsadressen.
Folkeforeningen indkaldte derfor til et møde om Sorøadressen og 4‑500 mødte
frem.
Som sædvanlig dominerede Mørk Hansen og Knud Høyer. Førstnævnte
mente, at man skulle støtte Sorøadressen. Den skød nemlig ikke skylden for,
at forsvaret ikke var blevet tilgodeset nok, på de seneste regeringer.
Fynsadressen gik desuden ind for folkebevæbning. Og sådanne militær‑
tekniske forhold skulle man ikke spørge menigmand til råds om.
Høyer gav Fynsadressen nådestødet ved at udtale, at den i virkeligheden
udtalte “lad dem i Guds navn tage os” og hermed sigtede han selvfølgelig til
tyskerne. Det var han ret ene om at sige åbent.34
Hvis Venstre havde fremlagt Sorøadressen ville Høyer selvfølgelig have støttet
den, men da det ikke var sket, måtte Folkeforeningen jo selv gøre det.
Når Venstre havde undladt at fremlægge adressen, var årsagen nok, at
Sorøadressen samlede i stedet for at så splid, sagde Høyer.35
Mødet blev imidlertid ikke et come back for Folkeforeningen. Tværtimod
hørte man aldrig mere til den.
Men Sorøadressen samlede 27.000 underskrifter, der blev afleveret til
rigsdagen 22. marts 1875. Fynsadressen blev derimod indleveret allerede i
slutningen af januar og da havde den “kun” fået 10.000 underskrifter.
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Efter mødet om Sorøadressen hørte man ikke mere til Folkeforeningen.
Den var nok sovet stille hen.
Folkeforeningen var det meste af sin levetid udtryk for en vis frustration
over, at de toneangivende i samfundet mistede terræn til de udannede bønder
i Venstre og til noget så usselt som en almindelig lærer, nemlig Berg. Man
skulle tro, at disse kredses kronede dage hermed var talte, men de skulle snart
få mere vind i sejlene end de nogen sinde havde turdet drømme om.
Om forfatteren
Artiklen er skrevet af Erik Voss, lektor emeritus fra Kolding Købmandsskole
/ IBC.
Der findes ikke fotografier osv. af Folkeforeningen. Vi har derfor bl.a. valgt
at illustrere artiklen med et antal meget gamle billeder af Koldings bymidte.
Noter
1.
2.
3.
4.

KA = Kolding Avis 27‑1‑1865
Samme 11‑5‑1865
Samme 12‑13‑15/6 – 1865
De 44 var Adelstedt (garver), Blom (organist og degn i Bjert) H.J. Bogh
(gårdejer i Binderup), S. Bramsen (gårdejer i Binderup), Brandorff (købmand og
borgerrepræsentant), Burchardt (købmand i Hejlsminde), Bützauw (Varmark), J.V.
Christensen (lærer i Vrå), Drejer (gårdejer i Seest), Daniel Ejler (gårdejer i Ferup),
Flemmer (læge), Frantzen (forpagter af Rugstedgård), F. Friis (apoteker), Gad (provst),
H. Geill (lærer og redaktør), J.Grau (bager), Grønlund (bogholder), V. Guldberg (cand.
teol.), Hastrup (gårdejer i Bølling), H. Høyer (præst, Kongsbjerggård), Knud Høyer
(overlærer), O. Juhl (gårdejer i Skartved), Jørgensen (møller i Seest), H. Jørgensen
(handskemager og borgerrepræsentant), L. Jørgensen (møller i Dons), E. Kjær (agent
og mægler), H. Lassen (professor og rektor), Chr. Lind (gårdejer i Skartved), H.W.
Meier (købmand), Hansen (præst i Taps), C. Nielsen (købmand), Jens Nielsen (gårdejer
i Seest), S. Raben (Sandemand i Vonsild), H. Raffensøe (sognefoged i Åstorp), M. Ravn
(Sjølundgård), A. Schultz (sognefoged i Dalby), Simonsen (præst i Bjert), J. Thomsen
(proprietær i Eltang), J. Thygesen (Lyksgård Stenderup), P. Tonnesen (gårdejer i
Stenderup), N. Uldall (gårdejer i Agtrup), H. Wissing (Sønderskovgård) og Chr. Vyff
(gårdejer i Vonsild). Hvor intet stednavn er nævnt, bor manden i Kolding. Det gjorde
15 af de 44. Samme 26‑6‑1865
5. Samme 10‑7‑1865
6. Samme 22‑1‑1866
7. Samme 25‑1‑1866
8. Samme 31‑1‑1866
9. Samme 25‑9‑1866
10. samme 17‑11‑1866
11. Samme 18‑2 og 9‑4‑1867
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12. Mourits Mørk Hansen (1815‑1895) var på dette tidspunkt præst i Vonsild og Dalby.
Han havde været medlem af den grundlovgivende forsamling og blev valgt til
folketinget i 1865. Der er et mindesmærke for ham på Skamlingsbanken.
13. Samme 19‑10‑1867
14. Samme 16‑11‑1867
15. Samme 14‑12‑1867
16. Samme 15‑2‑1867
17. Samme 3‑4‑1868
18. Samme 23‑6‑1868. Dr. Rosenberg er formentlig C.F. Rosenberg som var
litteraturhistoriker.
19. Samme 24‑10‑1868
20. Samme 27‑2‑1869
21. samme 6‑3‑1869
22. samme 11‑12‑1869
23. samme 4‑7‑1870
24. Se min artikel “Overlærer Høyer versus skoleforstander Berg” s. 167‑179 i
Koldingbogen 2009.
25. Samme 16‑11‑72
26. Samme 8‑1‑1873
27. Samme 15‑2‑1873
28. Samme 15‑3‑1873
29. Samme 12‑5‑73
30. Samme 30‑6‑1873. Se i øvrigt min artikel “Striden mellem Højre og Venstre i Kolding
1873‑1874” i “Lokalhistorie for Sydøstjylland” s. 46 ff – 2010.
31. Samme 31‑10‑1873
32. Samme 3‑11‑1873
33. http://www.tidsskrift.dk/index.php/historiejyskesamling/article/view/15722/30131
34. KoldingPosten 9‑1‑1875
35. Kolding Folkeblad 9‑1‑1875
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Villavej – en gade i
Horsens 1916‑1921
Af Bodil Frederiksen

Gaden hedder Villavej, selvom der ikke var nogle villaer, da gaden blev bebyg‑
get. Det var en ensidig gade i byens udkant. Den anden side var baghaverne
til de store villaer på Gasvej.
De første huse blev bygget fra omkring 1890 og var en del af det såkaldte
“andelskvarter”, der omfattede Villavej, Ny Havnegade, Emil Bojsens Gade
og Bredgade. De sidste huse på Villavej blev bygget i 1906, samtidig med
opførelsen af byens første kommunale elektricitetsværk på Gasvej.

Boligerne
Det var moderne huse med mulighed for elektricitet fra 1906, med indlagt
koldt vand og vaskekælder med gruekedel. I køkkenet gas til madlavning.
Med en gasovn, der var meget nemmere at arbejde med end en komfurovn.
Desuden lokums-hus i gården med et lokum til hver lejlighed og en lille
have – delt mellem beboerne, så de kunne dyrke deres egne grøntsager, men
også med en lille plads til et havebord og et par bænke. Husene ligger i disse
gader tæt mod gaden, så haverne vender mod hinanden. Det giver lys og luft.
Hvert hus havde én ejer., som selv boede i huset og lejede noget af huset ud.
Bortset fra hus nr. 19 der ejedes af C. Christensen i København. Han havde
dog samme efternavn som sin ene lejer.
Husene er ikke ens, men de fleste er i to etager samt eventuelt en kvist.
Der kunne bo en familie i stuen, en familie på første sal og en logerende på
kvisten. De store huse ligger nærmest ved Sundvejen. Nr. 1 a er et stort hus
med 4 boliger: stue, 1. og 2. sal og kvist. Der er 14 beboere i 1916. Også nr. 1 b
(Axelhus) har fire etager, hvor der i 1921 bor 15 mennesker.
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Der var indlagt bygas i husene. Gasværket var fra 1860 og lå lige ved siden af elværket fra 1906.
Når man fik indlagt gas, blev der opsat en gasmåler. Kneb det med betalingen, kunne man få opsat en
gasmåler til 25-ører. Så skulle man betale på forhånd. I 1932 havde Horsens Gasværk 9.480 målere,
hvoraf de 1.846 var med møntindkast. Billedet er fra Industrimuseets køkken fra lejligheden 1920.

Lejlighederne er i de fleste huse på ca 40 m2. Med to rum og køkken. Man går
direkte ind i stuen eller i køkkenet. Da husene er så små, er de fritaget for at
have en køkkentrappe. I nogle hjem har man indrettet en “fin stue” i det ene
rum, med pæne møbler og nips. Denne stue brugte man ikke til daglig, men
kun til højtider, og hvis der kom fine gæster. Dette er typisk for tiden, hvor
det der betød noget var, at man havde den fine stue.
En gennemsnitshusleje i 1916 i en provinsby var 152 kr. for en toværelses‑
lejlighed om året, men på Villavej har hvert hus sin ejer, og hvad det koster,
ved jeg ikke.
Man levede sit liv i køkkenet og soveværelset. Jamen hvad så med at spise?
Man kunne have et lille smalt bord mellem to senge eller man kunne bruge
vindueskarmen.
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Hvad beboerne på Villavej tjente
I folketællingen fra 1916 er der opgivet folks indkomst og skattebetaling.
Folketællingspapirerne er ikke altid lige godt udfyldt, der er en del mang‑
ler, men alligevel kan man få mange informationer: fødselsdato, placeringen
i familien: husfader, husmoder, datter eller søn, ugift eller gift, slægtning
eller logerende. Desuden deres kirkelige forhold. Kun en enkelt familie, i
nr. 9, er katolikker: pensioneret overbetjent Herman Andersen 69 år, hans
kone Agnes 52 år og hans midlertidigt fraværende søn. A: Andersen, 31 år,
i 1921, er katolikker, mens de øvrige tilhører folkekirken. A. Andersen er
patrouillebetjent ved Horsens Politi, men opholder sig på Politiskolen i
København.
Man kan se mændenes arbejde, løn, og skattebetaling, mens de fleste kvinder
er benævnt som husmoder og uden indtægt. Kvinderne kan dog godt have
haft forskelligt husligt arbejde. Også børnene kan have haft arbejde, uden at
vi kan se det af folketælllingerne. Kun et enkelt barn er registreret som bybud.
De kvinder, der har opgivet en indtægt, er enten døtre i en familie eller
enlige: ugifte og/eller enker.
I folketælllingen var 1921 er der oplyst hvor det enkelte medlem af familien
er født, og hvor det sidste opholdssted før Horsens var.
Arbejdspladserne kan af og til ses i begge folketællinger.
Man skal tænke på, at Horsens var en meget lille by i forhold til i dag:
Torsted, Tyrsted, Dagnæs, Stenstensballe osv. var ude på landet.
Nogle eksempler på beboere, der har de mindste indtægter i 1916. Det er
den årlige løn:
I nr. 13 bor Karoline Amalie Frederiksen, 52 år. Hun ejer huset og har en
formue på 5000 kr., men hun har kun en indtægt på 320 kr. ved sit arbejde
ved sygepleje på sygehuset. Hendes søn Etlar, 19 år, har arbejde som pølse‑
magersvend, men har ikke skrevet sin indtægt.
I nr. 19 bor arbejdsmand ved kommunen Anders Jensen, 61 år, på 1. sal,
med en indkomst på 500 kr.
Han har kone og to børn. Det ældste barn, Olga på 18 år, har muligvis
en indtægt. Sønnen Valdemar har muligvis også et arbejde, men det er ikke
registreret.
Huset ejes af C. Christensen, grosserer i København, og i stuen bor Laus
Christensen, enkemand 81 år, forhenværende landmand, nu rentier. Men med
en meget lille indtægt på 340 kr., dog med en formue på 8500 kr. Måske er
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I folketællingen 1911 var beboerne i huset:
Savværksarbejder Chr. Frederiksen, 47 år, hans kone Karoline Frederiksen, 48 år og en søn på 13 år.
Chr. Frederiksen ejer huset.
Maskinarbejder Theodor Limbert og hans kone Karen Limbert.
De bor også i huset i 1916, mens det kun er Karen Limbert, der bor der i 1921 og hun får alderdomsunderstøttelse.

ejeren af huset en slægtning – hans søn? Det er det eneste hus i gaden, hvor
ejeren ikke selv bor i huset.
I 1921 ejes huset stadig af C.Christensen. Laurs Christensen, nu 87 år, bor
der endnu. Nu har han fået en husbestyrerinde, Johanne Christensen, 66 år.
Midlertidigt fraværende er Else Jacobsen, ugift, 81 år. Måske har hun lejet
førstesalen, for Anders Jensen og hans familie er flyttet.
I nr. 29 bor Niels Mikael Christiansen, der modtager alderdomsunderstøt‑
telse på 540 kr. om året. Alderen kan ikke ses på registreringen, men hans kone
Maren N. Christiansen er 65 år, og hun ejer hele huset. Hun har i øvrigt grå
stær.
Hun har lejet stueetagen ud til maskinmester Jørgen Herman Jørgensen
og hans familie.
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I nr. 31 bor syerske Metha Johansen på kvisten. Intet fødselsår er angivet i
hele dette hus. Hun har en indkomst på 300 kr. Hun bor i H.L. Knudsens
lille hus, hvor han også selv bor med kone og fem børn. Hun har ikke noget
køkken. Vand kan hun hente i vaskekælderen og sin mad kan hun købe i et
af byens pensionater. Dem er der 11 af i 1916.Men måske har hun ikke råd
til det. Hvis hun er syerske i herskabshjem, hvor syersken syr i hjemmet i en
periode, har hun fået kosten der.
I nr. 37 på kvisten bor ekspedient i en slagterforretning Elna Birgitte Eske‑
sen med en indkomst på 350 kr. om året.
De beboere på Villavej, der har de laveste indkomster, har måske ikke været
defineret som fattige og heller ikke selv opfattet sig som fattige, men sam‑
Der var lokummer med galvaniserede blikspande på Villavej, da husene blev opført i 1906. Latrinspandene blev afhentet af natrenovationen, der skulle gå ned gennem vaskekælderen, og spandene blev kørt
ud til Horsens Renholdningsanstalt i Torsted, tømt og desinficeret.
Hvis man om natten ville ind på lokummet, var det en god ide at banke på døren. Ikke fordi der sad
nogen derinde, men fordi man så kunne få musene til at løbe bort. Var der rotter, så var de ligeglade.
I 1934 besluttede Horsens Byråd, at det skulle indstalleres vandskyllende toiletter. Det var med kommunegaranterede lån. Gaden var blevet kloakeret i 1890-erne. Billedet er fra Industrimuseet.
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menligner man med alderdomsunderstøttelsen på 540 kr. om året, så må det
nok være et minimum for en person for blot at kunne klare sig nogenlunde.
Men cigarmager Enevold med sine 550 kr. skal også forsørge sin kone. Og
selvom ekspedienten og syersken kun bor i et enkelt værelse hver, skal de dog
have noget at spise.
Folketællingerne er udført i februar måned, hvor nogle håndværkere i perioder
kunne blive arbejdsløse. Lønnen er for det foregående år.
De, der især var arbejdsløse, var håndværkere og ufaglærte arbejdere. I 1916
er arbejdsløsheden blandt arbejdere i alle fag i hele landet 12,3 % i februar
måned, men kun 2,0 % i juni, juli, september og oktober (statistisk årbog 1918
s. 157).
Forskellen skyldes, at man ikke kunne arbejde ude om vinteren, for eksem‑
pel med at bygge huse eller reparere veje.
1 1916 var der kun tre arbejdsløse på Villavej: Sygepleje, maskinmester og
arbejdsmand.
1921 var der 14 arbejdsløse, bl.a. bygningshåndværkere, havnearbejdere
og en gartner.
Når man blev arbejdsløs, kunne man få en meget lille understøttelse, hvis
man var medlem af en fagforenings arbejdsløshedskasse. Men da arbejdsheds‑
løshedsunderstøttelsen kun var kun ganske lille i forhold til lønnen, kunne
længere perioder af arbejdsløshed gøre familien fattig.
Der bor ingen på Villavej der får fattighjælp.
Fattighjælpens virkninger var:
• man mistede sine borgerlige rettigheder, det vil sige stemmeretten
• man måtte ikke selv bestemme, hvor man ville bo
• man måtte ikke gifte sig
• man kunne ikke få alderdomsunderstøttelse, hvis man i de sidste ti år inden
man blev 60 år, havde fået fattighjælp
• man kunne blive tvangsanbragt i en fattigggård eller på en tvangsarbejds‑
amstalt.
Den kommune man var født i havde forsørgelsespligten. Derfor kunne man
blive sendt til sin hjemkommune, hvis man blev fattig.
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Kommunerne oprettede fattigkasser, som man kunne få hjælp af uden fat‑
tighjælps virkning.
Det blev kaldt for uegentlig fattighjælp eller fattighjælp uden fattighjælps
virkninger.
Fattighjælpen fandtes indtil socialloven kom i 1933 med lov om offentlig
forsorg, men ordet fattighjælp forsvandt først officielt i 1961.
Fra Horsens kommune
Fattigvæsenets Udgifter i Tiaaret 1910/11 – 1919/20
Horsens kommune havde i 1915‑1916 25.126 indbyggere. Udgiften til
fattighjælp var 166.764 kr. og udgiften til hjælp uden fattighjælps virkning
37.195 kr.
I 1919 – 1920 var der 27.210 indbyggere. Udgiften til fattighjælp var
271.012 kr. og til hjælp uden fattighjælps virkninger 62.383.
Nogle eksempler på beboere, der har de største indtægter:
I nr. 3 bor sadelmagermester Anders Madsen Hansen, 63 år, med en ind‑
komst på 1985 kr. om året. Hans formue er på 4300 kr., og han ejer huset.
Han bor sammen med sin kone og tre
voksne børn, der tilsammen har en indkomst på 2300 kr. Husstanden på
fem personer har altså en årlig indkomst på 4.285 kr. Endnu en søn er lager‑
forvalter, men aftjener sin værnepligt i Sandholmlejren.
I nr. 9 bor murermester Christen Christensen Schou, 60 år, med en ind‑
komst på 2250 kr. om året sammen med sin kone og to børn på henholdsvis
16 og 19 år. Datteren er ekspeditrice, mens der er ikke opgivet noget om,
hvad slags arbejde sønnen har. Murermesteren har en formue på 2500 kr og
han ejer huset.
I nr. 11 bor typograf ved Horsens Folkeblad, Theodor Ferdinand Walter,
53 år, der har en indtægt på 1855 kr og en formue på 1700 kr. Han ejer huset
og bebor hele huset.
Hans kone Else Catrine Walther er 56 år.
Datteren Theodora Fernanda Walther, 29 år, har en indtægt på 894 kr. som
pålæggerske ved Horsens Social Demokrat.(!)
Datteren Anna Maria Walter er 15 år.
Sønnen Christian Walther er 27 år og i “Militær Garnison”
I nr. 21 bor fisker Peder Petersen Fuglsbjerg i 1916 på 34 år, med en indtægt
på 1538 og en formue på 300 kr.
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Udover hans kone Johanne Jørgine Fugsbjerg, der er 34 år, er der fire børn
mellem 1 og 8 år.
I nr. 25 i stuen bor bankbud Søren Christen Sørensen, 56 år, med en
indkomst på 1687 kr. om året sammen med sin kone og en uarbejdsdygtig
datter. Hans formue er på 4000 kr. Han ejer huset og har lejet 1. salen ud til
snedkersvend Jens Peter Jensen og hans kone og 1 årige barn.
Lønnen for kvinder er meget lavere end for mænd, også hvor de udfører
samme arbejde. For eksempel er timelønnen på en margarinefabrik 1,48 kr.
for mænd og 0,81 kr. for kvinder.
Skatten
Man betalte ikke så meget i skat dengang som nu. De der tjente mindst betalte
også procentvis mindst.
Eksempler på skatten:
Nr. 5 er et lille hus med en etage og kvist, opgivet som to lejligheder. I stuen
bor Elektriker Hans Sørensen Grand, 60 år, ejer af huset. Han er ansat ved
Horsens Dampmølle. Han tjente 990 kr. om året og betalte 4,15 kr. i statsskat
og 18,40 kr. i kommuneskat.
Hans søn Harry Grand 22 år, ansat som mekaniker på telefonfabrikken
Bastian, tjente 1200 kr om året og betalte 7,50 kr. i statsskat og 73,60 kr. i
kommuneskat.
Datteren Gerda, 19 år, er registreret som husholderske, og det får hun
tilsyneladende ingen løn for.
På kvisten bor Frederik Wilhelm Enevoldsen, 45 år, der arbejder hjemme
som cigararbejder. Indkomst 550 kr. Han betaler ingen statskat men 2,30 kr.
i kommuneskat.Han bor sammen med sin kone Bertha, 43 år.
Hvad kostede maden?
En ting var hvad man tjente. Men hvad kunne man få for sine penge?
For de fleste familier, der ikke havde de store indtægter, var maden en stor
omkostning. Det er svært at sammenligne med i dag, men alligevel kan man
se en stor forskel på priser for de forskellige madvarer.
Fra Statistisk årbog 1918 side 108 ff.
Prislisten er fra 1916:
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I nogle hjem har man indrettet en “fin stue” i det ene rum, med pæne møbler og nips. Denne stue brugte
man ikke til daglig, men kun til højtider, og hvis der kom fine gæster.

Rugbrød blev fremstillet som hele rugbrød, som vejede 4 kg og noteredes til
86 øre pr. brød. Selvfølgelig kunne man købe halve og kvarte rugbrød. Det
vi køber i dag er et kvart rugbrød.
Dansk mel kostede 36 øre pr. kg. Men ville man bruge amerikansk mel,
måtte man betale 44 øre pr. kg.
Bajersk øl pr. 1/2 flaske 13 øre.
Stødt melis kostede 47 øre pr. kg, mens hugget melis kostede 53 øre pr.
kg.
Margarine kostede 162 øre pr. kg, mens smør kostede 302 øre.
En snes æg (20) kostede 244 øre.
Kaffe kostede 259 øre pr. kg og te 516 øre. Desværre kan man ikke se,
hvad kaffeerstatning kostede.

59

Skummetmælk kostede 8 øre pr. flaske og almindelig mejeriost 117 pr. kg.
Dansk flæsk kostede 170 øre, fersk svinekød 120 øre, mens hestekød
kostede 165 øre og oksekød 335 øre pr. kg
Man kunne også spise fisk:
Fersk sild for en snes, kostede 144 øre, rødspætter 126 øre og klipfisk
118 øre pr. kg.
En enkelt spegesild kostede 17 øre.
Kartofler var vigtige i husholdningen, fordi de var så billige. Her er opgivet
prisen på 50 kg, som koster 333 øre. Men de små husholdninger på Villavej
har nok måttet købe dem i mindre vægt.
Hvad angår snapsen, så kostede en flaske snaps (pr. liter) kun 25 øre flasken
indtil 1917, hvor der blev lagt store afgifter på den. Prisen blev tidoblet.
Umådeholdent drikkeri var helt almindeligt på arbejdspladser og i hjem‑
mene, og man brugte korn til fremstilling af snapsen. Nu ville regeringen
have, at kornet skulle bruges til mad, og at de mange familier, der led under
husfaderens drikkeri, skulle få bedre vilkår. Der var en en stor tilslutning til
afholdsbevægelsen.
Der skulle også gøres rent:
Soda kostede 18 øre pr. kg og brun sæbe 52 øre pr. kg.
Endelig var der udgifter til belysning og opvarmning.
Petroleum kostede 19 øre pr. liter, kul 451 øre for 1 hl, mens man kunne
nøjes med at betale 299 øre pr. hl for koks.
I de små husholdninger var det svært at holde maden kold og at opbevare
den, selvom man havde et spisekammer.
Fra Laura Adeler: Illustreret kogebog 1917. H. Hagerups forlag:
“Den Fordærvelse, som Fødemidlerne er udsatte for, skyldes enten Bakterier eller
Insekter, navnlig fluer. Orm i Kød og Ost er saaledes fluelarver, “Springere” i
Flæsk, larver af Biller. Mod disse vil derfor opbevaring i et godt Flueskab eller
nogen lunde tætte Lærredsposer yder et temmelig betryggende Værn. Skimmel og
Mug fremkaldes derimod af visse Svampe, hvis udvikling hæmmes, naar man
opbevarer Fødemidlerne i et køligt, tørt, lyst og vel ventileret Rum.
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Ved køb af Sukker udsætter man sig mindst for at få forfalskede Varer, naar
man køber Kandis eller Topsukker(Melis), da det krystalliserede Sukker ikke saa
let kan forfalskes. I gammelt Farinsukker forekommer undertiden Sukkermider,
som man tillige kan træffe i en ofte utrolig mængde i det hvide Sukkerlag på
Figner og Rosiner.”
Tyendet på Villavej
Fra 1856 til 1921 var alle tjenestefolk underlagt tyendeloven.
Det var ikke arbejdets art, der bestemte om man var under tyendeloven: en
bonde kunne udføre det samme arbejde som sin karl, en håndværkers hustru
kunne udføre det samme arbejde som en tjenestepige.
Det var heller ikke ens indtjening, der afgjorde det: en vaskekone eller en
sypige, der gik på omgang hos herskaber eller en industriarbejderske kunne
have en løn, som kunne være mindre end hos et vellønnet tyende.
Det var udelukkende ens ansættelsesforhold, der bestemte om man var et frit
menneske eller ej.
Var man ansat som tyende, havde man indtil grundlovsændringen i 1915 in‑
gen borgerlige rettigheder, som stemmeretten, og man var helt underlagt ens
husbonds vilje. Bl.a. havde husbonden indtil 1921 revelsesret over tyendet.
På Villavej har der ikke været mange tjenestefolk. I de hjem hvor en datter
eller en slægtning var medhjælpende eller husbestyrinde, var de ikke tyende.
Udover Johanne Christensen, der er husbestyrinde hos Laus Christensen
i nr. 19 i 1916, der der kun nogle få andre registreret som tyende:
I nr. 23 i 1916:
Christine Jacobsen 31 år, er husbestyrinde hos skomagermester, enkemand
Niels Peter Knudsen 58 år, ejer af huset, som bor i stuen sammen med Nils
Herman Knusen, 25 år, der er registreret som pensionær.
Christine bor ikke i stuen, men i den anden lejlighed, som bebos af elektri‑
kerlærling Arthur Knudsen, 20 år, registeret som pensionær. Desuden Thoralf
Knudsen 9 år: Hvis barn er det? Kun registreret som “barn”. Desuden bor
forhenværende arbejdsmand, nu med alderdomsunderstøttelse, Søren Madsen,
80 år i lejligheden.
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I huset boede der i 1916 5 voksne og et barn.

I nr. 25 er der i 1921 ansat et tyende: Frk. Jensen 21 år. Hun er tyende hos
bankbud Søren Christian Sørensen, 61 år, ejer af huset, og hans kone Sofie,
63 år. Da hun er registreret på adressen, må hun nødvendigvis bo der.
Det er meget sandsynligt, at mange af de kvinder, der bor på Villavej, har
været tyende, da de var unge. For fattige kvinder og for kvinder der ikke hørte
til det bedrestillede borgerskab, var der kun få muligheder for at ernære sig
selv: tyendetjeneste, butik eller fabrik.
På landet kunne man som regel kun blive tyende. Når børnene var kon‑
firmeret, skulle de ud at tjene. Nogle børn måtte allerede ud som 5‑6 år for
at arbejde for bønderne.
Men da folketællingen kun registrerer, hvem der bor på adressen, kan nogle
børn og unge fra Villavej godt være tyende et andet sted. Der er ingen børn
over 14 år, der ikke har arbejde eller er i lære. Undtaget er Jens Rasmussen 18
år, der i 1921 bor i nr. 21. Han går på Statsskolen, som befinder sig på hjørnet
af Amaliegade og Ny Havnegade. Hans mor er enke, 57 år, og rentierske.
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De uægte børn og plejebørn på Villavej
Udtrykket “uægte børn” var et juridisk begreb.
Fik en kvinde et barn uden for ægteskab, var det et uægte barn, Og med
mindre faderen og moderen giftede sig med hinanden, forblev barnet at være
uægte. Det var meget skamfuldt for en moder at have et uægte barn, og det
gav også barnet mange vanskeligheder, både i skolen, hvor ethvert barn var
registreret med fader og moder, altså hvis der fandtes en fader. Når en dreng
skulle søge læreplads, ville man også være sikker på, at han ikke var uægte.
Nogle familier afskar enhver forbindelse til deres datter, hvis hun fik et
uægte barn.
En ung kvinde kunne måske af fortvivlelse skaffe sig af med sit uønskede barn.
Det skete, men straffen var hård:
I 1913 skriver Cand. juris Svend Warburg bogen: “De uægte Børn og disse
Forældre”:
Fra Straffeloven af 10. Februar 1866
“§ 192 fastsætter Strafarbejde fra 2 – 12 Aar for den Moder, der fortsætligt dræber
sit uægte Barn under eller straks efter Fødselen, og fra 4 Aar til Livstid, saafremt
Gerningen er udført efter en før Fødselen fattet Beslutning.”
§ 193 fastsætter Strafarbejde indtil 8 Aar for den frugtsommelige Kvinde, der
fortsætligt fordriver sit Foster eller dræber det i Moders Liv. Samme Straf er
anvendelig paa den, som med Moderens samtykke anvender Midler paa hende
med den anførte Virkning.
§ 194 fastsætter fra 4 Maaneders simpelt Fængsel til strafarbejde for den udenfor
Ægteskab besvangrede Kvinde, der føder i Dølgsmaal, og Barnet derefter findes
dødt.”
På Villavej er der fire børn, der måske er uægte:
I nr. 1 a bor i 1916, til leje, familien Christensen. Faderen er savværks‑
arbejder, og han har en syg kone, samt to døtre: Else Marie Christensen, 32
år og syg og Engeline Christensen, 34 år, der arbejder på K.Madsens systue.
Men desuden er det er et barnebarn, 6 år gammel: J.F. Christensen.
Da barnet har samme efternavn som resten af familien og i øvrigt bliver
benævnt barnebarn, er det sandsynligt, at han er et uægte barn. Det er ikke
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til at sige, hvem moderen er, om det er en af de hjemmeværende ugifte døtre
eller måske en fraværende eller afdød datter. Folketællingen angiver kun, hvem
der for tiden bor i boligen. I 1921 bor de der ikke mere.
I nr. 27 bor der i 1921 en familie til leje. Familien består af blikkenslager‑
mester Edward Sørensen, 42 år, hans kone, 45 år, og deres to piger, der er
børn, samt en ung kvinde, (ingen alder opgivet) der arbejder som trykkerske
i Edelmanske Boghandel i Smedegade. Desuden en søn, der er arbejdsløs
maskinarbejder (ingen alder opgivet). Alle børnene er født i Viborg. Det sidste
familiemedlem er et barnebarn: Svend Aage Hansen (intet årstal) som er født
på fødselsstiftelsen i Århus. Da døtrene hedder Sørensen, kan barnebarnet
være et barn, hvor faderen har givet sin tilladelse til, at barnet kan bære hans
navn. Det kan også være, at barnet er ægte og barn af en fraværende eller
afdød kvinde, der har været gift.
I nr. 41 bor i 1921 en familie til leje: fabriksarbejder på Mælkekondense‑
ringen Oswald Peter Hansen, 30 år, hans kone 25 år, to børn på fem år og
to år og en slægtning, ugift, der hedder Elly Marie Alsted Christensen. Hun
arbejder også på mælkekondenseringern og har et barn: Dagny Alsted Chri‑
stensen 2 år og født i Viborg.
Det er kun et gæt, men Elly kan have været ude at tjene som tyende i
Viborg og har der fået sin søn. Hvordan hun er i familie med Oswald, kan
vi ikke se. Måske er hun også født i Horsens som den øvrige familie og er så
vendt tilbage og har fået hjælp. Måske er det Oswald der har skaffet hende
arbejde på Mælkekondenseringen.
I nr. 49 i 1916 og i 1921 hos familien Poulsen bor der et plejebarn: Erik
Rasmussen, født 1913 i København. Familien får løn for at have Erik boende.
Kommunen havde i 1916 anbragt 13 plejebørn hos familier. Her er der dog
et lille kuriosum: hvor meget kan man stole på en folketælling? Familierne
har selv udfyldt skemaerne. I dette hus bor der i 1916 i stuen David Ander‑
sen, der ejer huset, sammen med sin kone. På første sal bor familien Poulsen,
der består af faderen, moderen, tre voksne børn og et barn på tolv år, samt
plejebarnet lille Erik. Ifølge familiens optegnelser bor Erik alene på kvisten,
mens den øvrige familie bebor de to værelser på 1. sal!
I 1921 bor Erik der stadig, men nogle af de voksne børn er flyttet hjem‑
mefra.
Plejebørn kunne være uægte børn, men det kunne også være forældreløse
børn eller børn, som forældrene ikke kunne tage vare på.
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Fra byrådsprotokollen i Horsens 1916: Fattigvæsenets Plejebørn.
“I Regnskabsaaret har Fattigvæsnet haft 86 Plejebørn til Forsørgelse; deraf 69
forsørgelsesberettigede i Horsens og 17 i andre Kommuner.
Børnene har været anbragt saaledes;
Horsens Plejehjemsforenings Optagelseshjem 6 Drenge
Stefansforeningens Børnehjem, Horsens 1 Dreng og 2 Piger
Private Plejehjem i Horsens 9 Drenge og 4 Piger
Horsens Plejehjemsforening 11 Drenge og 8 Piger
Desuden andre Børnehjem uden for Kommunen – i alt 57 Drenge og 29
Piger”
Boligerne er blevet kaldt for arbejderboliger. Men hvad vil det sige at være
arbejder? Der er mange forskellige erhverv repræsenteret på Villavej.
Håndværkere: malere, tømrere, smede, skræddere, sadelmagere, cigararbej‑
dere, blikkenslagere.
Selvstændige håndværksmestre: murermester, sadelmagermester, skræderme‑
ster, blikkenslagermester.
Fabriksarbejdere: maskinarbejdere, fabriksarbejdere, fabriksarbejdersker,
strikkersker, metalslibere.
Ufaglærte: gartner, havnearbejder, arbejdsmand.
Lærlinge: kontorelev, kontorlærling, handelslærling, elektrikerlærling, ma‑
skinlærling, bogbinderlærling.
Det private erhvervsliv: bankbud, typograf, bogholderske, pålæggerske,
kontorist, petroleumskusk, lagerforvalter, elektriker, mekaniker, pølsemager,
husbestyrinde, agent for Singer symaskiner, fisker, tjener, skomager, savskærer,
snedkersvend på Horsens orgelfabrik, syerske, cykelmekaniker, kusk, styrmand,
montør, forretter hos Crome og Goldschmidt, maskinpasser ved Horsens
Dampmølle, vinkyper hos O.C. Christensen & Søn.
Det offentlige: patroulliebetjent, retsbud på dommerkontor, sygepleje på
sygehuset, gasværksarbejder, postkjører, arbejdsmand ved kommunen, elektri‑
citetsarbejder på elværket, telegrafbud ved telegrafværket, portør – midlertidigt
ved Jernbanestationen i Brande.
Butiksansatte: ekspeditrice, handelsmedhjælper i Fællesforeningen for Dan‑
marks Brugsforeninger.
Pensionister: rentier, partikulier, alderdomsunderstøttelse, pensioneret over‑
betjent.
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Alle beboere i huset vaskede i grukedlen i vaskekælderen ca. en gang om måneden. Bemærk at der
hverken er vandhane eller afløb i grukedlen.

Arbejdspladserne
Beboerne på Villavej havde arbejde i byen eller i byens udkant. Der var højst to
km at gå til arbejdspladsen. Arbejdspladserne var bl.a. trævarefabrikken “Thor”,
telefonfabrikken “Bastian”, Horsens Folkeblad, Horsens Socialdemokrat og
Horsens Avis. Koopmanns Svineslagteris udsalg på Torvet 4, maskinfabrikken
Møller og Jochumsen Allegade 10, gasværket og elektricitetsværket, begge på
Gasvej, Horsens og Omegns Bank Jessensgade 1, Horsens Orgelfabrik Søn‑
dergade 34 og Horsens Cykellager ved Hede Nielsen, Levysgade 2.
Arbejdstiden i håndværk og industri var 56 timer i 1916 og 48 timer fra 1920.
Det var almindeligt med en lang pause midt på dagen, hvor arbejderne kunne
gå hjem og spise.
Hvis man havde råd til en cykel, ville det være meget nemmere at komme
frem og tilbage. I 1912 kostede kostede den billigste cykel 73 kr. i varehuset
Gloria.
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Villavej ligner sig selv endnu i dag, bortset fra at der mangler et hus i rækken.
Husene har ikke udefra undergået mange forandringer – det er vinduer og
nogle døre, der er udskiftet. De mindre huse ejes kun af en familie og er ikke
mere delt op i lejligheder, og selvfølgelig har de fået moderne installationer.
Men hvis man gerne vil se, hvordan en bolig har set ud i den her beskrevne
tid, kan man gå på Danmarks Industrimuseum på Gasvej, som ejer to af husene
på Villavej: Nr. 49 og nr. 51 med i alt seks boliger. I nr. 21 er der en lejlighed
på 1. sal, der viser, hvordan man boede i 1920, og der er også en vaskekælder
fra den tid. Ligesom haven er anlagt som dengang.
Kilder:
Folketællingerne fra Villavej 1916 og 1921.
Statistisk Aarbog 1918
Bodil Møller Knudsen og Ole Schørring: Fra grubehus til grillbar 1992
Horsens byrådsprotokoller 1916 og 1921
Horsens Vejvisers fagregister fra 1916 og 1919

Om forfatteren
Bodil Frederiksen, født 1941. Cand. pæd. i pædagogik. Forfatter til pædago‑
gisk litteratur og bøger til undervisning bl.a. indenfor historie, geografi og
samfundsfag.
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Spare- og Lånekassen
for Randbøl Sogn
Af N.M. Schaiffel-Nielsen

Dette er en del af historien om sparekasserne i Randbøl Sogn. Det ældste
dokumenterede om emnet er en kontrabog, der har følgende titel:
Nr. 78
Kontrabog
Ved
Spare= og Laanekassen
For
Randbøl Sogn
Det havde man åbenbart fortrudt, for kontrabogen er udstedt til Kristian P.
Thomsen i Frederikshåb. Nu er Spare= og Laanekaasen streget over, og med
blæk er der tilføjet “gjensidige Hjælpeforening”. Formålet med foreningen
var gensidigt at hjælpe arbejdere og mindre bemidlede folk i sognet.
Grunden til, at man rettede navnet til Randbøl Sogns gjensidige Hjælpe‑
forening, var, at sparekasser i henhold til loven om sparekasser ikke måtte låne
penge ud uden sikkerhed i fast ejendom. Sparekassen kunne ikke låne penge
ud til arbejdere og andre, der ikke besad fast ejendom, derfor navneændringen.
Vedtægterne for foreningen fra 1885 er med som eksempler. Vedtægten
fra 1885 er skrevet med gotiske bogstaver og er derfor “oversat” til latinske
bogstaver, så alle har en mulighed for at læse indholdet. Stavemåder og tegn‑
sætning er bibeholdt.

Meddelelser
I 1885 var aviser en sjældenhed i Randbøl Sogn. Ugeaviser fandtes ikke, og
papir var dyrt. Det betød, at når foreningen skulle indkalde til enten ge‑
neralforsamling eller medlemsmøder, så foregik det ifølge vedtægterne ved
kirkestævne.
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Vi har hentet følgende forklaring på kirkestævne i Gyldendals store ency‑
klopædi:
“Kirkestævne, møde afholdt på landet efter gudstjenesten; det havde til formål
offentligt at bekendtgøre “Forordninger og andre deslige Befalinger, som angaae
hver Mand især” ifølge kgl. reskript af 1740. Et kirkestævne skulle varsles fra
prædikestolen og afholdes på kirkegården første søndag efter bekendtgørelsen på
tinge. I byerne fandt den tilsvarende kundgørelse sted i rådstuen. Almindeligt
kirkestævne afskaffedes 1871, men anvendtes fortsat, fx ved bekendtgørelse af
valg til Rigsdag og sogneråd”.
I 1899 er vedtægterne skrevet med latinske bogstaver, men nu sker trykningen
på Vejle Amts Folkeblads Bogtrykkeri, den kontrabog, vi har fundet oplys‑
ningen, i, og er trykt i 1928. Forsiden har fået den tilføjelse, at der er givet

Den første side af vedtægterne for
Randbøl Sogns og Omegns gjensidige
Hjælpeforening af 1885.
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Skattedeparte‑
mentet meddelte,
at man var fritaget
for stempelafgif‑
ter af gældsbreve
og kontrabøger.

“Stempelfrihed i Henhold til Skattedepartementets Resolution af 21. Oktober
1911”. Resolutionen er vist som eksempel.
Først i vedtægterne fra 1957 har vi fundet en rettelse til, hvorledes man
annoncerer sine bekendtgørelser. På et eller andet tidspunkt er det blevet
besluttet, at man nu meddeler alle bekendtgørelser i lokale dagblade med otte
dages varsel.
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Glimt fra Hverdagen
I de sparsomme arkivalier, lokalarkivet har fra Hjælpekassen, er et brev fra Skat‑
tedepartementet dateret den 21. oktober 1911, hvor man har søgt om fritagelse
for stempelafgift på gældsbeviser udstedt af Hjælpeforeningens medlemmer.
Marcus Rubin skriver på Skattedepartementets vegne tilbage, at man i hen‑
hold til gældende lov, lov om gældsbeviser, skriver: “Stempelfrihed i Henhold til
Skattedepartementets Resolution af 21. Oktober 1911”. Det har ikke været muligt
at se, hvad men har gjort fra 1885 til 1911.
Det næste glimt, vi får, er Hjælpeforeningen uddeling af gaver. Der lig‑
ger en kvittering fra den 20. maj 1940, hvor menighedssygeplejerske Laura
Jacobsen, på Randbøl Sogns Sygeplejeforenings vegne, kvitterer for at have
modtaget i alt kr. 25,00.
Randbøl Sogns Museum kvitterer den 15. juli 1940 for at have modtaget
kr. 225,00. Underskriveren er Th. Thomsen, og der er ikke tale om den senere
skoleinspektør Ths. K. Thomsen, som først kom til Vandel omkring 1950.
Administrationen var ikke helt gratis. Den 23. februar 1940 købte Hjælpe‑
foreningen en ny protokol hos Hvidehus Boglade i Vejle. Den 30. december
samme år skriver S.H. Bennetsen, Frederikshåb, som det år var regnskabsfører
for Hjælpeforeningen, under på en dags dato 25,50 øre, til dækning af papir og
frimærker. Af en dags dato den 12. december 1940 ses det, at der er udbetalt
142,00 kr. i lønninger. Denne dags dato er underskrevet af S.H. Bennetsen og
Marcus Petersen. Det vides, at Bennetsen var regnskabsfører, medens Marcus
Petersen var medlem af bestyrelsen.
De omtalte gældsbeviser fik man trykt på Vejle Amts Folkeblads tryk‑
keri, som den 1. maj 1940 sender en regning på 21,00 kr. for trykning af 100
gældsbeviser. Det var sket allerede den 16. januar, men man have åbenbart
ikke travlt med at sende regninger ud dengang.
Finlandskrigen satte sig sine spor i Randbøl Sogn. I gemmerne fandtes en
regning, som ikke er dateret. Under udgifter står der øverst “Indsamling til
evakuerede finske børn”, 100,00 kr. Den 23. februar foreligger der en dags
dato fra Vejle Bank, som bekræfter at man har modtaget. “100,00 kr. fra Indsamlingen til den evakuerede finske befolkning”. Dateret den 23. februar 1940.
Sammenholdt med de øvrige bekendtgørelser til generalforsamlingen kan man
slutte, at papiret har sammenhæng med forårets generalforsamling i 1940.
Mejeribestyrer Henning Christensen kvitterer den 15. januar 1940 for at
have modtaget 50,00 kr. for kaffe i perioden 1. januar 1939 til 1. januar 1940.
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Vinterkrigen i Finland satte sine spor i Hjælpekassen, man følte meget med finnerne og sendte
100,00 kr. til hjælp og støtte.

Det har sammenhæng med, at Johs. Bennetsen i sin egenskab af formand
for Randbøl Andelsmejeri den 30. december 1940 på en dags dato modtager
50,00 kr. for leje af kontorlokaler på Randbøl Mejeri, man skal her huske, at
Bennetsen også er regnskabsfører for Hjælpeforeningen.
Aktiviteterne i januar måned er mange. Den 18, januar betaler man for kaffe
til 22 personer på Vandel Kro, hvilket tyder på, at det er generalforsamlingen,
man har holdt. Det er værtinden Ellen Andersen, der har kvitteret regningen.
Af en regning fra Vejle Amts Folkeblad kan man se, at der den 1. februar er
betalt for en meddelelse om, at der skal være generalforsamling den 18. fe‑
bruar, Man er så for længst gået bort fra at annoncere generalforsamlingen
ved kirkestævne meddelt af præsten fra prædikestolen.
Man passede også godt på sine ting, og vel ikke mindst penge, som sikkert
lå i pengeskabet på Randbøl Mejeri i de dage. Derfor havde man forsikret sig
i Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesforsikring A/S (Afdelingen for Tyveri‑
forsikring).

Tage fik sin kontrabog
Tage Antonsen er født i 1937 på Søgård i Randbøldal. Den 2. august 1938 fik
han en kontrabog, “Vist nok af min bedstefar, fortæller han. Der var indsat
50 kroner på bogen, hvilket i 1937 var ret mange penge. Året efter den 1. juli
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var der tilskrevet 1,83 kr. i renter. Tilskrivningen var signeret af Erik Eriksen,
i den lokale dialekt kaldet for “Jerik”, og kontrasigneret af Søren Pedersen.
Der sker ikke mange bevægelser i kontrabogen, indtil Randbøl og Omegns
gjensidige Spare og Lånekasse lukker den 1. november 1974, hvor forret‑
ningerne blev overtaget af Vejle Amts Sparekasse, stadig med kontor i hjør‑
nelejligheden på Ahornvej nr. tre. Årsagen til de få indskud var, at børnene
dengang i skolen kunne købe sparemærker hos læreren. Børnene fik et lille
hefte, som de kunne klistre mærkerne med en værdi af fem øre ind i. Der
var plads til 100 mærker. Når heftet var fuldt, satte læreren pengene ind på
barnets sparekassebog.
Den 9. december 1946 sker der noget. 10 år gammel havde Tage et bræn‑
dende ønske, han ville så gerne have en harmonika. Hans strenge far indvilgede
i, at han måtte købe en harmonika, men først når han kunne spille “Jeg elsker
de grønne lunde” fejlfrit. Tage øvede og øvede, og endelig den 9. december
1946 kunne han gå i den gjensidige lånekasse og hæve det fyrstelige beløb af
40,00 kr.
Næste gang der sker noget på kontoen, er den 8. februar 1956, hvor Tage
hæver 150,00 kr. Han skal nemlig betale for sit nyerhvervede kørekort. Denne
gang signeres udbetalingen af gårdejer Christian Munk-Andersen, og kontra‑
signeringen bliver leveret af gårdejer Johannes Bennetsen, Frederikshåb.
Gårdejer Kristian Munk-Andersen var en stille, venlig men meget foretag‑
som mand. Han lagde mange kræfter i det lokale frivillige arbejde. Han blev

Tage Antonsen blev født i 1937. Den 2, august
1938 fik han en kontrabog, – “Vist nok af min
bedstefar”, fortæller han. Der var indsat 50 kroner
på bogen, hvilket i 1937 var ret mange penge. Året
efter den 1. juli var der tilskrevet 1,83 kr. i renter.
Det svarer til en forrentning på 1,825 % forhøjet
til de 1,83 %.
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Gårdejer Christian Munk-Andersen var Spare- og
Lånekassens, eller som det oprindelig hed: “Rand‑
bøl Sogns og Omegns gjensidige Hjælpeforening”
sidste kasserer. (Billedet udlånt af Jens Martin MunkAndersen).

medlem af bestyrelsen for Randbøl Sogns gjensidige Hjælpeforening. I mange
år cyklede han på åbningsdagen til Frederikshåb for sammen med kassereren
Johannes Bennetsen at passe de løbende forretninger. Da Johannes Bennetsen
døde i 1951, overtog Christian Munk-Andersen hvervet som kasserer. I de før‑
ste mange år var kontoret Christians dagligstue. Ingen kan huske, hvornår det
skete, men på et tidspunkt omkring 1960 flyttede Randbøl Sogns gjensidige
Hjælpeforening sit kontor ned i en lille lejlighed i Ahornvej nr. tre. Christian
Munk-Andersen blev den sidste kasserer i Randbøl Sogns gjensidige Hjælpe‑
forening, da den i 1974 blev overtaget af Vejle og Omegns Sparekasse.

Oversigt over bestyrelser siden 1885
Det har ikke været muligt at lave en oversigt over alle bestyrelserne fra 1885
til 1974, men i de kontrabøger, der er blevet indleveret til Randbøl Lokalarkiv
kan udledes følgende:
Ifølge kontrabog nr. 78, udstedt til Kristian P. Thomsen, Frederikshåb, bestod
bestyrelsen den 4. maj 1885 af:
Peder Jens Pedersen, Hans Thomsen, Kristen Nielsen. Martin Th. Ben‑
nedsen, Niels Gritsen, Kristen Nielsen, Karl Frandsen, Peder Olesen, Johan
Nielsen, Jeppe Jensen og formand Laurids Hansen.
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Den 4. maj 1885 var det Jens P. Jespersen, der var regnskabsfører
I kontrabog nr. 26 (på forsiden nr. 386), udstedt til Jens Nielsen i Hofmands‑
feldt i 1905, bestod bestyrelsen af: Jens P. Hansen, Hans Aug. Pedersen, Mar‑
tin Th. Bennetsen, Morten St. Bennetsen, Niels Poulsen, Jens Chr. Jensen,
Magnus Nielsen, Mogens Jensen, Jens Pedersen, Hans Thomsen og formand
Peder J. Pedersen.
Den 18. december 1905 var det Niels Eriksen, der var regnskabsfører.
I kontrabog nr. 534, udstedt den 14. januar 1918 til Mette Marie Kristensen,
Almstok, bestod bestyrelsen af:
Jens P. Hansen, Niels Pedersen, Martin Th. Bennetsen, Morten St. Ben‑
netsen, Niels Poulsen, Jens Chr. Jensen, Magnus Nielsen, Mogens Jensen,
Jens Pedersen, Søren Pedersen og formand, Peder J, Pedersen.
Den 14. januar 1918 var det Erik Vilh. Eriksen, der var forretningsfører.
I kontrabog nr. 511, der er udstedt til Kristian P. Thomsen den 27. juli 1931
bestod bestyrelsen af:
Martin Bennedsen, Hans Hansen, Th. H. Thomsen, N.P. Nielsen, Jacob
Nissen, Magnus Nielsen, Alfred Bennedsen, Peter Petersen, Niels Petersen,
Søren Petersen og formand Hans Bennedsen.
Den 1. juli 1932 var det Erik Eriksen, der var regnskabsfører.
I kontrabog nr. 438, udstedt til Tage Antonsen, Daldover, den 2. august 1938,
bestod bestyrelsen af:
Søren Pedersen, Peter Petersen, Thomas Thomsen, Alfred Bennetsen, Hans
Hansen, Johs. Bennetsen, Niels Peter Nielsen, Jacob Nissen, Niels Petersen,
Magnus Niels og formand, P.H. Bennetsen.
Kunderne i Randbøl Sogns og Omegns gjensidige Hjælpeforening var mere
end almindeligt trofaste. Således blev Kristian P. Thomsens kontrabog først
lukket den 2, juni 1959 af regnskabsfører Chr. Munk-Andersen, der dengang
undlod at tage Munk med i sit navn. Det pudsige er, at der blev indsat 10,00 kr.
på kontrabogen i 1885. I 1889 var der løbet 1,55 kr. på i renter. Der er så til‑
skrevet yderligere renter i 1890 og to gange senere uden datoangivelse, men
da kontrabogen lukkes, er beløbet steget til 12,49 kr.
Den meget private måde Randbøl Sogns og Omegns gjensidige Hjælpefor‑
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ening blev drevet på, kunne ikke undgå at give anledning til anekdoter eller
historier om man vil. Vi fik fortalt, at nok var intentionen med foreningen
at skulle støtte de mindre bemidlede eller arbejdere og daglejere, om man
vil. Det er blevet fortalt, at ofte var det sådan, at det var de såkaldt “mindre
bemidlede”, der kom og satte penge i foreningen, medens bønderne var dem,
der kom og lånte, selv om de i omdømme jo var dem, “der havde noget”.
Udlånsreglerne fra 1885 var ikke blevet rettet i 1937, da hed det stadig i § 6.:
Af indskudte Summer svarer Foreningen 4 pct. p. A., regnet fra Indskuds
dagen. Det mindste Indskud, som modtages, er 50 Øre. Renten af disse Kapi‑
taler beregnes og tilskrives eller udbetales 2 gange aarlig: 31te December og
30te Juni. Udbetalingen af indskudte Summer kan fordres efter forudgaaende
Varsel (skriftlig eller mundtlig) saaledes:
For Summer under		
– –				
– –		
Paa og over

50 Kr. med		
100 – –		
100 – –		

8 Ugers Varsel.
12 – –
26 – –

Dog vil Udbetaling i Reglen kunne ske foruden eller med kortere Varsel efter bestyrelsens Skøn, naar denne mener, at de forlangte Penge kunne undværes uden Skade.
Et medlems Død eller Bortrejse fra Sognet er Opsigelse efter samme Regler.
Hvis man var anset for at være rimelig økonomisk solid, var det ingen sag
at låne penge, hvis der ellers var nogen i kassen. Således skulle en ung tøm‑
rersvend fra Vandel låne et beløb til at bygge hus for. Han henvendte sig i
Hjælpekassen på Ahornvej i Randbøldal, hvor gårdejer Christian Munk An‑
dersen var den ene af de to der bemandede Hjælpekassen den dag. Han ville
gerne låne, vistnok 5.000,00 kr. Jo, det kunne han godt, der var bare det ved
det, at der ikke lige var 5.000,00 kr. i kassen. Han blev bedt om at sætte sig
ned og vente. Kort tid efter kom den lokale murermester ind for at sætte et
større beløb ind på sin kontrabog. Aldrig så snart var murermesteren gået,
før regnskabsføreren kunne meddele den unge tømrersvend, at nu kunne han
låne de 5.000,00 kr. Hvis man lige kigger op til § 6, så kunne det godt lyde,
som om de ret strenge bestemmelser ikke længere blev overholdt.
Oversættelse af vedtægterne i Kontrabog nr. 78 for Kristian P. Thomsen, Fre‑
derikshaab, for Spare= og Laanekassen for Randbøl Sogn. Spare= og Laane‑
kaasen er streget og Randbøl Sogn tilføjet et s og med pen tilføjet “gensidige
Hjælpeforening”.
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De første vedtægter blev trykt på Th. Nielsens Bogtrykkeri i 1885. Der
skal her gøres opmærksom på at stavemåden fra 1885 er skrevet direkte af.
Det vil sige navneord og efter punktum stavet med stort begyndelsesbogstav,
ligesom å, er det gamle dobbelte a. Tegnsætningen er ligeledes bibeholdt.
Her begynder så:

Vedtægter
for

Randbøl Sogns gjensidige
Hjælpeforening
§ 1.
Foreningens Formaal er gjensidig at hjælpe hverandre og navnlig støtte de
arbejdende og mindrebemidlede Folk her i Sognet.
§ 2.
Enhver – Mand eller Kvinde – af Sognet, der indtræder som Medlem af For‑
eningen, indskyder mindst 5 Kr. og erholder en Kvitteringsbog, lydende paa
dets Navn og Nummer, i hvilken Vedtægterne findes trykte.
§ 3.
Medlemmerne ere selvfølgelig in solidum ansvarlige for Foreningens Kapi‑
taler. De udgør Generalforsamlingen og vælger af sin Midte en Bestyrelse
på 11 Medlemmer, 1 regnskabsfører (hvilken alene faar Løn) og 2 Revisorer,
dog saaledes, at selve Bestyrelsen afgaar skiftevis med en mindre og en mere
Halvdel aarligt. Fratrædende kunne gjenvælges, naar de ville modtage Valg.
Udfyldningsvalg sker senest 4 Uger ef Fratrædelse. Ny Medlemmer optages
ved simpel Stemmeflerhed paa et Medlemsmøde.
§ 4.
Der er Regnskabsdag for Pengenes Anvendelse paa et af generalforsamlingen
nærmere bestemt Sted i Sognet hver anden Mandag i Tidrummet fra 1st Marts
til 1ste Oktober fra Kl. 6 til Kl. 8 og fra 1ste Oktober til 1ste Marts fra Kl. 2
til 4. Til stede er da regnskabsføreren og 2 af bestyrelsen paa Omgang. Disse
sidste tilstede Laan, udbetale og modtage Penge og underskrive de vedkom‑
mende Regnskabsbøger.
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§ 5.
Laanene tilstaas i den Rækkefølge, hvori de ere forlangte, dog saaledes at et
større Udlaan (paa 100 Kr. og der over) kommer til at staa tilbage for mindre.
Udlaan sker indtil 20 Uger ad Gangen med en Rente af 1 Øre pr. Kr. for hver
10 Uger, hvilken Rente betales forud ved Laanets Modtagelse og kan ikke
tibagebetales. Laanet vil i Reglen kunne gjenfornyes med eller uden Afdrag,
naar man henvender sig derom til den tilstedeværende Bestyrelse en Regn‑
skabsdag forud for Forfaldsdagen, Ved Laanets Modtagelse udsteder Laaneren
til Foreningen et Gjældsbevis, hvilket forpligter ham til Laanets Gjenbetaling,
og – hvis Betalingen udebliver over Gjenbetalingsdagen – ydermere at betale
1 Kr. i Mulkt, og til at være underkastet den hurtige Retsforfølgning af 25de
Januar 1828. Desuden maa han lade Gjældsbeviset forsyne med 2 antagelige
Kautionister, hvilke 3 tillige med Laaneren hefte in solidum for Betaling af
Bevisets Paalydende, Renter, Mulkter og andre Søgsmaalsomkostninger, og
ere underkastede den hurtige Retsforfølgning af 25de Januar 1828.Skulde
Foreningens Tilgodehavende paa denne Maade ikke være at inddrive, da skulle
de af Bestyrelsens Medlemmer, som have tildelt Laanet, erstatte Foreningen
det manglende. Laaneren kan ogsaa stille Haandpant, men ikke udenland‑
ske Værdipapirer. Ved Gjenbetalingen modtager han Beviset kvitteret. Kun
Medlemmer af Foreningen kunne forlange Laan. Ved Bortrejse fra Sognet er
Laanet strax forfaldet til Udbetaling.
§ 6.
Af indskudte Summer svarer Foreningen 4 pct. p. A., regnet fra Indskudsdagen.
Det mindste Indskud, som modtages, er 50 Øre. Renten af disse Kapitaler
beregnes og tilskrives eller udbetales 2 gange aarlig: 31te December og 30te
Juni. Udbetalingen af indskudte Summer kan fordres efter forudgaaende Varsel
(skriftlig eller mundtlig) saaledes:
For Summer under
50 Kr. med
– –			
100 – –
– – Paa og over 100 – –

8 Ugers Varsel.
12 – –
26 – –

Dog vil Udbetaling i Reglen kunne ske foruden eller med kortere Varsel efter
bestyrelsens Skøn, naar denne mener, at de forlangte Penge kunne undværes
uden Skade.
Et medlems Død eller Bortrejse fra Sognet er Opsigelse efter samme Regler.
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§ 7.
Regnskabet over Indtægter, Udgifter og Beholdning samt den Maade, hvor‑
paa Midlerne ere gjorte frugtbringende, sluttes hvert Aars 31te December,
revideres og forelægges til Dicissjon for Generalforsamlingen.
§ 8.
Af det indvundne Overskud dækkes først alle Omkostninger ved Forretnin‑
gen, og Resten henlægges i et Fond til Fremme af almennyttige Formaal her
i Sognet.
§ 9.
Overordntlige Bestyrelses= og Medlemsmøder kunne sammenkaldes hen‑
holdvis paa Begkæring af Formanden eller 3 Bestyrelsesmedlemmer – og af
Bestyrelsen eller 30 Medlemmer.
§ 10.
Opstaar Uenighed om noget Forretningsanliggende, der ikke kan jævnes
ved almindelig Forhandling, afgjøres Sagen af 3 paa en Generalforsamling af
Medlemmernes Midte valgte Voldgiftsmænd, som vælges efter Forholdstals‑
valgmaade, og den kan ikke forelægges Domstolene til Afgørelse.
§ 11.
Tillæg til eller Forandringer i Foreningens Vedtægter kunne kun ske ved at
¾ af de tilstedeværende Medlemmer stemme derfor paa to i dette Øjemed
sammenkaldte Medlemsmøder. Alle Bekjendtgørelser sker ved Kirkestævne.
Randbøl, den 2den Marts 1885
Bestyrelsen:
Peder Jens Pedersen, Hans Thomsen, Kristen Nielsen, Martin Th. Bennetsen,
Niels J. Gristen, Kristen Nielsen, Karl B. Fransen, Peder Olesen, Laurids
Hansen Formand
Om forfatteren
N.M. Schaiffel-Nielsen er fhv. seniorsergent. Er redaktør af og bidragyder til
militærhistoriske og lokalhistoriske tidsskrifter. Har udgivet en række bøger
om Vandel Flyveplads og om Randbøl Sogn.
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Et liv som ingeniør på
Bygholm 1963‑1999
Fra maskinlærling til seniorforsker
i jordbrugsteknologi
Af Frode Guul-Simonsen

Nærværende artikel er en forkortet udgave af et længere skrift, som forfatteren har
skrevet om sit liv og virke på det som ved hans ansættelse hed Statens Redskabsprøver,
Bygholm. I sin helhed er artiklen indleveret til arkivet på AU Foulum, Nationalt
Center for Fødevarer og Jordbrug. Forkortelsen er foretaget af forfatteren i samarbejde med redaktionen.
Bygholm Gods, som alle der har færdedes ad den gamle hovedvej gennem Horsens
kender, var indtil 1918 et betydeligt gods med et jordtilliggende på ca. 1100 tdr.
land samt et antal gårde. Herefter blev godset erhvervet af Horsens Kommune, som
udlejede hovedbygningen til hotelvirksomhed, i dag Hotel Scandic Bygholm Park.
Avlsgården blev i 1947 bortforpagtet til Statens Redskabsprøver sammen med de ca.
90 ha landbrugsjord, som da var tilbage. I 1978 erhvervede staten i forbindelse med
dannelsen af Statens Jordbrugstekniske Forsøg Rugballegård, også med ca. 90 ha
agerjord. Det senere Forskningscenter Bygholm kom således til at bestå af Bygholm
Avlsgård med kontorer, laboratorier, forsøgshaller, værksteder, lader, maskinhuse mv.,
samt Rugballegård med staldanlæg til kvæg og svin.
I 2002 blev Forskningscenter Bygholm integreret som en del af Aarhus Universitet,
og næsten alle aktiviteter flyttede bort.
Frode Guul-Simonsen, som i 1963 blev ansat ved Statens Redskabsprøver som
videnskabelig assistent og efter 36 år sluttede som Souschef i 1999, har således gjort
en betydelig del af de fysiske og organisatoriske ændringer på Bygholminstitutionen
og indenfor den jordbrugstekniske forskning med.
Dette og eksempler på arbejdsopgaver fortælles der om i det følgende, idet det
nævnes, at artiklen er delt over to afsnit, hvoraf det sidste bringes næste år.
(Redaktionen).
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Indledning
Født 1934 i Haderslev
Med baggrund i et svendebrev som maskinarbejder og en eksamen som
maskiningeniør og med ansættelse som lærling og ingeniør på samme
landbrugsmaskinfabrik lod jeg mig i 1963 friste til at søge en stilling som
videnskabelig assistent på Statens Redskabsprøver, Bygholm for på den måde
at videre uddanne mig inden for landbrugsmaskiner. Målet var på sigt at
opnå en stilling som udviklingschef i et større privat firma eller start af egen
virksomhed.
Det gik ganske anderledes. Forsøgsarbejdet med nye og varierende opga‑
ver var krævende og fangede min interesse, dertil fast og stigende hyre, og så
min kone Ulla, der var sundhedsplejerske, hun og vore to døtre Lisbeth og
Merete befandt sig rigtig godt i Horsens. Det blev til 36 gode år på Bygholm,
hvor landbruget teknisk gennemgik en fantastisk udvikling fra traktorer og
mejetærskere til computerstyret robotmalkning med samtidig styring af fo‑
dertildeling og køernes sundhed.
Nærværende artikel giver eksempler på mine opgaver og fortæller om den
organisatoriske udvikling der fandt sted på Bygholm, hvor institutionen ad
krogede veje udviklede sig fra en prøvevirksomhed for redskaber og maskiner
til at blive et sektorforskningsinstitut i jordbrugsteknologi for sluttelig at blive
integreret i Aarhus Universitet.

Bygholm
I 1963 blev jeg ansat på Bygholm, dvs. Statens Redskabsprøver (SR), der
siden 1947 havde haft hjemsted på herregården Bygholm uden for Horsens.
Redskabsprøverne kunne føre sin historie tilbage til sin oprettelse i 1914 og
videre til De Statsunderstøttede Maskin- og Redskabsprøver fra 1893 og vi‑
dere til den første officielle undersøgelse af trækkraftbehov ved plove i 1770.
På Bygholm havde Redskabsprøverne rådighed over avlsgården, der omfat‑
tede 90 ha marker af forskellig bonitet og stalde med husdyr. Avlsgården var
forpagtet af Horsens Kommune for en længere årrække. I bygningskomplekset
var der beboelser for en del af personalet, bl.a. forstanderen, derudover var
der kontorer og forsøgslokaler, herunder nybyggede moderne forsøgshaller
med værksteder. I godsets hovedbygning var der hotel, og den 27 ha store
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Fig. 1. Bygholm 1950, hvor Redskabsprøverne fik hjemsted i 1947.

Fig. 2. Ny port indkørsel. Bogstaverne over porten er håndsmedet af institutionens smed.
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park var offentlig tilgængelig. Godset lå smukt ved en mindre befærdet vej
nær Bygholm sø og Åbjerg skov. I dag er beliggenheden ved en trafikeret
omfartsvej.
Jeg kendte lidt til Bygholm, idet jeg som maskinlærling på en landbrugs‑
maskinfabrik var 1 år på firmaets tegnestue, hvor jeg lavede arbejdstegninger
til en staldgødningsspreder, der ved SR blev bedømt som værende af enkel og
hensigtsmæssig konstruktion (SR Medd. Nr. 277), og senere i samme firma som
ingeniør konstruerede en transportør med vipperyster som fødeanordning,
der bedømtes som værende af god konstruktion (SR Medd. Nr. 798).
I begyndelsen var mine opgaver som ene-ingeniør at arbejde med måle‑
teknik og teknisk service og for “hvad det kunne føre til” sammen med det
hovedsageligt agronom- og landbrugsuddannede personale. Jeg faldt hurtig
til på Bygholm, min praktiske baggrund og mine kollegers ditto var grundlag
for et godt samarbejde, hvor målet var: Praktiske anvendelige resultater.
Det var et job med tid til fordybelse i faglitteratur, rapportskrivning, ar‑
tikler i fagblade, foredrag i landboforeninger, efteruddannelse af konsulenter,
indlæg og deltagelse i kongresser, censorvirksomhed ved højere læreanstalter
og meget andet.
Baggrunden for denne udvikling var, at Statens Redskabsprøver fik tilført
nye arbejdsområder vedrørende bygninger og arbejdsundersøgelser i 1978
fra De Landbrugstekniske Undersøgelser, Otterup og i 1991 fra Statens Byg‑
geforskningsinstitut, Hørsholm. Det betød store ændringer i institutionens
opgaver og organisation. Prøveopgaverne reduceredes, medens undersøgel‑
ser og forskning i jordbrugsteknik tog fart. Udadtil betød det navneskift fra
Statens Redskabsprøver til Statens jordbrugstekniske Forsøg (SjF). Senere til
Afdeling for Jordbrugsteknik og Produktion under Statens Husdyrbrugsforsøg,
Foulum i 1994- og senere igen i 1997 til Afdeling for Jordbrugsteknik under
Danmarks JordbrugsForskning (DJF), Foulum. I 2007 blev DJF, herunder
Bygholm-aktiviteterne, integreret i Institut for Ingeniørvidenskab på Aarhus
Universitet (AU), og de fleste aktiviteter flyttede bort. En ny tid for forskning
i jordbrugsteknologi var igangsat.
Ansættelsen i 36 år betød, at jeg var ansat under fire forstandere, der virkede
under meget forskellige forhold, og her mødte mange nye kolleger med vidt
forskellige uddannelser. Nye undervisningssystemer, bl.a. bachelor, master og
ph.d. var slået igennem. Budgetterne bevægede sig fra faste til fleksible med
egen finansiering og var afhængig af projekternes formål og den politiske
situation. Faste tjenestemandsstillinger blev til stillinger på overenskomst.
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Fig. 3. Avlsgårdens kostald, hvor der udførtes prøvning af malkemaskiner og gylleudstyr.

Fig. 4. Bygningen, hvor sektion for måle-og prøveteknik fik kontor og værksted.
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Antallet af personale bevægede sig fra 30 til 75 og igen til 50. Arbejdstiden
ændredes fra 45 til 37 timer (plus hjemmearbejde).
I det efterfølgende fortælles som det huskes af en 81 årig medarbejder. En
udvikling, der for mig personlig kan karakteriseres som “fra maskinlærling til
seniorforsker.

De første opgaver
Jeg fik kontor i en forholdsvis ny bygning med flere forsøgshaller, der bl.a.
omfattede et laboratorium for traktorer, et laboratorium for sprøjteudstyr, et
møderum med skabe for måleudstyr og et smede- og maskinværksted. Kon‑
toret var stort og havde plads til 3 personer, hvilket også skete i årenes løb.
Første opgave var at tømme skabene i møderummet for måleudstyr, dernæst
identificere, finde brugsanvisninger og registrere udstyret, og sluttelig sætte
det på plads med etiketter. Der var samlet udstyr siden 1914 og før. Halvdelen
måtte kasseres, det var forældet og uden praktisk relevans. Interessant var dog
de gamle mekaniske dynamometre, der fra slutningen af 1800-tallet havde
været brugt til at måle trækkraft mellem hest og plov. De havde historisk
interesse og blev gemt. Det fremtidige arbejde for mig var at opbygge en
moderne instrumentsamling, der kunne bruges til mange formål.
Ledelsen på SR mente, at afprøvning af vandingsmateriel var en opgave
for mig for derved at få indsigt i praktisk afprøvning. Prøven var en serie‑
prøvning og omfattede alt vandingsmateriel på markedet. Derfor opbyggedes
på fri mark, og senere da efteråret kom i en af forsøgshallerne, et kredsløb af
vandingsrør, hvor igennem blev pumpet vand, og trykfaldet over koblinger og
bøjninger måltes, og her ud fra blev modstandstal beregnet. Pumperne blev
undersøgt på en prøvestand og sprinklerne ved vandopsamling i målebægre
på åben mark. Udkast til prøverapport blev skrevet på genbrugspapir, dvs.
hvidt papir med trykt tekst på bagsiden (institutionen var kendt for sparsom‑
melighed). Udkastet gik videre til afdelingsleder for kommentarer og videre
til forstander for godkendelse, hvorefter rapporten blev maskinskrevet. De
renskrevne rapporter sendtes derefter til faste dommere, det var professoren
i redskaber og maskiner på Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og for‑
standeren på Ødum forsøgsstation. Senere indkaldtes til møde, hvor dommere,
forstander, afdelingsleder og sagsbehandler mødtes, materiellet blev besigti‑
get, rapportens indhold gransket og vurderet. Derefter sendtes rapporten til
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Fig. 5 Prøvning at traktor. Fra målevogn måles trækkraft, brændstofforbrug, hjulslip og hastig‑
hed. Efterhængte traktorer skaber indstillelig modstand (slæb).

bogtrykker, og en sidste mulighed for kommentarer lå hos indmelderen. De
færdigtrykte rapporter udsendtes til ca. to tusinde faste abonnementer, mest
landmænd, konsulenter og landbrugsskoler. Fabrikanterne benyttede rap‑
porterne i deres salgsarbejde og annoncer: Afprøvet på Bygholm.
Forstanderen deltog i internationalt standardiseringsarbejde under OECD
vedr. afprøvning af traktorer og kunstsgødningsspredere. Møderne forgik i
Paris. Han mente, at det var en god opgave for mig at gennemlæse de mange
papirer, han modtog, drøfte disse sammen med relevante medarbejdere, og
derefter rapportere tilbage med kommentarer. På den måde blev jeg tovholder
for disse læsninger gennem mange år. Det førte til mange mindre undersø‑
gelser for at skaffe viden og erfaring om emnet. Det medførte eksempelvis, at
Bygholm anskaffede måleudstyr for måling af støj og vibrationer, der dengang
var et ganske ukendt emne, og hvor om der næsten ingen litteratur fandtes.

Daglig ledelse 1963
Den daglige ledelse bestod af forstanderen og afdelingslederne for henholds‑
vis mark- og indengårds mekanisering. Forstanderen var ret enevældigt i det
daglige arbejde indenfor den faste bevilling, men stod dog til ansvar overfor
et udvalg, Statens Redskabsudvalg og overfor Landbrugsministeriet. Udval‑
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gets medlemmer repræsenterede landbrug, industri og undervisning. De to
videnskabelige assistenter og jeg refererede til afdelingslederne, men i praksis
havde hver sit selvstændige arbejdsområde. Forvalteren for landbruget med
mandskab refererede til forstanderen, og der var fint samarbejde mellem for‑
søg og landbrug.
Det praktiske forsøgsarbejde udførtes af en lille snes forsøgsmedhjælpere.
En forsøgshjælper var ifølge annoncen, når der søgtes: En medarbejder med
praktisk landbrugsuddannelse, gerne suppleret med realeksamen, landbrugs‑
skoleophold og udenlandsophold, som kunne tænke sig et ophold på 1 år
eller mere for at lære om brugen af redskaber og maskiner. Det gav mange
ansøgninger og dygtige folk. Forsøgsmedhjælperne og andre holdt til i et stort
kontor med skriveplads og telefon, og de refererede alle til afdelingslederen
for indengårds mekanisering. Hver morgen var der mønstring med fordeling
af arbejdsopgaver, der skiftede efter vejr og aktualitet. Havde man brug for
en medhjælper til sine opgaver, lod man det skrive op hos afdelingslederen.
Derudover var der andet personale såsom fodermester, husmænd, lands‑
brugselever, smed og kontorfolk, i alt ca. 30 personer. Man talte pænt og var
dus med hinanden, men sagde De til forstanderen. Selve forstanderen var
mest optaget af administration og mødevirksomhed rundt om i landet, men
hver lørdag formiddag, når der blev rengjort i haller, tog forstanderen sig en
runde, og så var der tid til en snak, og der arbejdedes til kl. 13 om lørdagen.

Styrtsikre traktorførerhuse 1965
Den svenske prøvestation Statens Maskinprovningar, Uppsala havde i 1960érne
udviklet en metode til prøvning af traktorførerhuse. Arbejdstilsynet i Danmark
var interesseret i lovkrav for traktorførerhuse. Det gav megen diskussion.
Synspunkterne var: Atter en udgift til landbruget; en “musefælde” ved væltet
førerhus. Imod var argumentet, at der ikke var dødsulykker i Sverige med
væltet traktor, når denne var forsynet med et typegodkendt førerhus.
Bygholm var involveret i diskussionen. Jeg blev sendt til Sverige for at
indsamle mere viden. Her var metoden udviklet ved at vælte traktorer med
påmonteret førerhus ned ad bjergskråninger og opmåle skaderne. Senere
væltede man traktorer med førerhus ned fra forskellig faldhøjde mod et hårdt
underlag og foretog opmåling af skaderne. Her ud fra opstod ideen til at
lade et tungt faldlod, som et pendul falde mod førerhuset, der var fastspændt
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Fig. 6. Prøvning af førerhus. Bl.a. udløses et 2 tons faldlod.

til gulvet med stålwire, og hvor faldhøjden var proportional med traktorens
egenvægt. Den videre prøvning skete med hydrauliske trykcylindre, hvor en
sikkerhedszone omkring førerens siddeplads var defineret.
På baggrund af notater og opmålinger fra Sverige blev der på Bygholm lavet
en lignende prøveopstilling. Det var en stor opgave for smeden, og en særlig
statsbevilling sikrede økonomien til materialer, betonstøbearbejdet og køb af
måle- og fotoudstyr. Jeg forestod de første omkring hundrede prøvninger af
førerhuse.
Prøvning af traktorførerhuse kom til at tage et omfang, der var større
end nogen havde forestillet sig. Smedemestre kastede sig over opgaven dels
at fremstille førerhuse til ældre traktorer, dels at fremstille førerhuse til nye
traktorer. Det førte til eksport af førerhuse. Alt dette åbnede op for nye ak‑
tiviteter, hvor jeg og andre arbejdede videre med standardisering af metoden
gennem OECD, nordisk samarbejde og ISO. Aktiviteterne blev yderligere
udvidet, da der fremkom lovkrav om maksimal traktorstøj til omgivelserne og
ved førerens øre. Det blev således et internationalt arbejdsområde for Byg‑
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holm, hvor OECD accepterede metoden og stod som koordineringscenter
for godkendelse af resultaterne via kontoret i Paris.
I 1999 var prøvning af førerhuse stadig et arbejdsområde på Bygholm, og
nu var prøvningen bl.a. udvidet til at skulle ske ved lave frostgrader (skørhed
af stål), og udførelse ved en statsvirksomhed var ikke længere nogen garanti
for pålidelige resultater. Derfor var Bygholm tilmeldt en akkrediteringsordning
med kontrolbesøg, og i den forbindelse virkede jeg som intern kvalitetschef.
Akkrediteringsordningen stillede krav til personalets uddannelse, kalibring af
målegrej og meget andet, og alt skulle være beskrevet i en kvalitetshåndbog.

Målevogn
En bevilling gjorde det muligt at udvide instrumentsamlingen med moderne
elektronisk udstyr. Det var ukendt instrumentering, der betød nyt at lære og
forstå. Mekanisk og hydraulisk måleudstyr var simplet, men vanskelig at ind‑
bygge på en smart måde i prøvestande, og aflæsning fra flimrende viserinstru‑
menter gav upålidelige resultater. Ved elektronik kunne aflæsningen ske direkte

Fig. 7. Fra målevogn måles kraftbehov ved arbejdende grønthøster.
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eller fastholdes på papir. Vanskeligheden var derefter, at tolke resultaterne,
søgtes der efter impuls- spids- eller gennemsnits værdier. De sidste kunne
findes via en integrator, der opsamlede resultater over valgte tidsperioder.
En nærliggende mulighed var at placere det elektroniske måleudstyr i en
målevogn, der kunne følge traktor og maskine under arbejde i marken. I en
Landrover blev der vibrationsdæmpet anbragt instrumentering og forbundet
til en skriver. Strømforsyningen var akkumulatorer, der havde kapacitet til en
8 timers arbejdsdag. En momentmåler (strain-gage og slæberinge) blev mon‑
teret på traktoren kraftudtag og via et kabel overførte resultaterne til udstyret
i Landroveren. Ud fra måling af moment og omdrejningstal kunne maskinens
kraftbehov beregnes. Via et vippeophængt 5’te hjul kunne den tilbagelagde
vejlængde og kørehastighed måles. Med nævnte målevogn blev der i årenes
løb udført mange målinger for fabrikanter landet over.

Teknisk service
Arbejdsområdet for sektion for måle- og prøveteknik var først og fremmest
teknisk service for medarbejderne på Bygholm, dernæst service for landbrugs‑
maskinindustrien og landbrugets maskinkonsulenter.
Opbygningen af Bygholms udstyrspark var en vigtig opgave. Udstyret
skulle bruges til mange forskellige opgaver, hvor målesikkerhed og kalibrering
var nøgleord. Det betød opbygning af kontrolfunktioner for at sikre at den
anvendte instrumentering levede op til forventningerne, og kontrolfunktionen
skulle være flere gange bedre end den anvendte instrumentering. Eksempelvis
opbyggedes der procedure for manometre med belastning af vægtklodser,
procedure for dynamometre, hvor forskellige vægtklodser aktiveres og sum‑
meredes. Elektronisk udstyr var særlig følsomt og kunne vise svingninger og
spidser, der hidtil havde været ukendte, men var af betydning for vurdering af
resultaterne, og omvendt kunne elektronik dæmpes, så man fik rolige aflæselige
gennemsnits resultater. Der var mange hensyn at tage.
Maskinkonsulenterne var flittige telefonspørgere, tit var de i gang med en
opgave, der lige skulle drøftes for at undgå fejl. Også landmænd var flittige
spørgere. Overgang til SI- enheder gav mange forespørgsler. Det var svært
at forstå at effekt og trækkraft ikke mere skulle måles i hk og kg, men i kW
og N, ligesom dB for støj var en logaritmisk og ikke en lineær enhed. Også
opgaver fra industrien var talrige, de endte tit med et besøg og en eftersendt
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Fig. 8. Kunstgødning. Der køres hen over bakker, hvor den udspredte gødning opsamles og
vejes. Spredebilleder ved forskellige gødningstyper og indstillinger udarbejdes.

regning. Det skildrede samarbejde var til fælles bedste og gav mange gode tip
og erfaringer.
Prøvearbejdet medførte opbygning af prøvestande. Her kan nævnes, vi‑
brationsprøvestand for advarselslygter. Prøvestand (limbrædt) for opsamling
af frø fra énkornsåmaskiner på løbende bånd og automatisk optælling af for‑
delingen. Asfaltbane for undersøgelse af trækkraft og støjniveau på traktorer.
Opsamlingsfelt for handelsgødning 1 x 56 m i hal 60 x 80 m med efterfølgende
automatisk optælling af fordelingens resultater. Prøvestand for traktorsæ‑
dets egen frekvens. Kørespor af træklodser for at simulering af pløjejord og
græsbane for måling af dæmpning på førersæde. Prøvestand for elhegn med
varierende længde af hegn og vurdering af stødeffekten. Meget andet kunne
nævnes.
Forstanderne for de nordiske prøvestationer holdt møde hvert andet år,
hvor de drøftede fælles problemer. Ofte var måleteknik på dagsordenen, og
dér var jeg med til møderne og fik på den måde indsigt i stationernes udstyr
og kendskab til personalet i Norge, Sverige, Finland og Island.
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Ergonomi
Det begyndte med et foredrag om traktorstøj for maskinkonsulenter og land‑
brugslærere, der via en kæmpehøjtaler lånt af Arena Radio, Horsens kunne høre
traktorstøjen gengivet med korrekt og fuld styrke. Det var noget tilhørerne
forstod. Foredraget blev optrykt i en rapport, og man ønskede mere i samme
retning, dvs. informationer om de påvirkninger som en traktorfører udsættes
for i dagligdagen. Det være sig støj, vibrationer, støv, lugte, sæde, pedaler, rat,
beklædning, belysning, temperatur, fugtighed, træk, alder og kropsmål. Et nyt
område var skabt: Ergonomi i landbruget. Det var en informationsopgave for
Bygholm at røgte. Jeg samlede oplysninger fra ind- og udland, og det blev i
tidens løb til mange foredrag og artikler. Interessen førte til, at jeg i mange
år repræsenterede Bygholm i Dansk Standardiseringsråd for Ergonomi. Her
var det en opgave at fremkomme med forslag til danske standarder, DS. Det
skete ved at læse standarder og artikler fra udlandet, og se om de var noget,
der havde dansk interesse, og hvis det var tilfældet, da at udarbejde forslag
herom og udsende det for kommentarer. En anerkendt forsker fra Danmarks
Tekniske Universitet leverede flere forslag til ergonomiske målinger, og via
en DS kunne det blive til en ISO. Det var en smart måde at bringe forskning
til praktisk anvendelse. Firmaer med stor eksport brugte kravene fra disse
standarder til produktion af instrumenter.

Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
Landbohøjskolen (KVL) var Bygholms vigtigste samarbejdspartner. Her var
mange af Bygholms medarbejdere, landbrugets konsulenter og landbrugssko‑
lernes lærere uddannet. Historisk havde Landbohøjskolen siden sin oprettelse
i 1855 udøvet undervisning i landbrugets redskaber og maskiner, og alle agro‑
nomer havde således både praktisk og teoretisk kendskab til emnet. I periode
fra 1893 til 1914 havde Landbohøjskolen også beskæftiget sig med afprøvning
af redskaber og maskiner, hvor denne opgave i 1914 blev overdraget til det
nyoprettede Statens Redskabsprøver, der dog stadig havde til huse på KVL
indtil 1935, hvor Redskabsprøverne flyttede til Trollesminde ved Hillerød.
Efter 2. verdenskrig var behovet for maskinkonsulenter stort, og Bygholm
fik til opgave at uddanne/omskole landbrugskonsulenter til maskinkonsu‑
lenter. For at få statstilskud til en stilling som maskinkonsulent krævedes, at
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vedkommende havde eksamen som cand.agro. plus et halvt års kursusophold
på Bygholm. Denne ordning fortsatte indtil begyndelsen af 1960érne, hvor
Landbohøjskolen oprettede Jordbrugsteknisk Institut og forlængede studiet
til cand.agro. med et halvt års specialstudie, bl.a. i området redskaber og ma‑
skiner, senere blev specialestudiet udvidet til 1 år. Derudover var der et 2‑3
årigt studie til licentiat, lic.agro. (senere ændret til ph.d.).
I dag er Landbohøjskolen noget helt andet. Det er en del af Københavns
Universitet.

Konstitueret forstander
Forstanderen gik på pension i 1970. Han var 67 år og havde været ansat ved
Redskabsprøverne siden 1935, først som videnskabelig assistent, siden som
forsøgsleder og sidst som forstander. Han havde forestået flytningen af SR fra
Hillerød til Horsens og den videre opbygning på Bygholm. I Horsens havde
arbejdet været koncentreret om nyhedsprøvning af redskaber og maskiner,
medens de generelle undersøgelser havde haft lav prioritet, idet den faste
bevilling satte en naturlig grænse herfor. Før og under krigsårene i Hillerød
havde der derimod været tid til undersøgelser.
Forstanderen skrev bl.a. “Maskinbog for landmænd”, der udkom i 8 ajour‑
førte oplag, ligesom han gennem mange år var delredaktør for fagområdet
redskaber og maskiner ved tidsskriftet “Landbo Nyt”, hvor han sammen med
andre forstandere udøvede en form for review af artiklerne. Forstanderen
var medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV). Under hele
forstanderens embedsperiode forestod hans kone med hjælp af tjenestepiger
den daglige husholdning på Bygholm, idet dele af personalet var ansat med
kost og logi.
Forstanderen flyttede til et smukt hus ved Svendborg sund. Vi så ham af
og til ved korte besøg. Han døde få år efter pensioneringen som 72 årig.
Statens Redskabsudvalg valgte, at konstituere afdelingslederen for inden‑
gårds mekanisering til forstander. Det blev til en lang periode på 8 år. Den
konstituerede forstander ønskede ikke at bo i forstanderboligen, denne blev i
stedet overladt til forvalteren for landbruget. Forpligtelsen til at have folk på
kost faldt bort, men værelse med køkken og bad kunne stadig tilbydes.
Begrebet forsøgsmedhjælper i den hidtil kendte form blev afskaffet. Det
blev til faste folk med udvidet landbrugsskoleophold og egen bolig. En ny
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uddannelse til landbrugstekniker/jordbrugsteknolog blev etableret på to land‑
brugsskoler, og den kom med tiden til at udfylde ganske mange stillinger på
Bygholm.
Der blev lavet stillingsbeskrivelse for de to afdelingsledere for mark- og
indengårds mekanisering samt for de to sektionsledere for måle-og prøveteknik
samt have- og gartneribrug. Det var en lettelse for mange, da det gjorde det
lettere at identificere opgaver og initiativ.
Den konstituerede forstander var daglig at finde på sit kontor, og de mange
møder i fagudvalg og andre opgaver som den tidligere forstander havde ud‑
ført, blev uddelegeret til medarbejderne. Kun de vigtigste møder beholdt
forstanderen selv. Jeg blev beskikket som censor i hovedopgaver på Den Kgl.
Veterinær- og Landbohøjskole. Senere blev censoropgaverne udvidet til også
at omfattefor hovedopgaver for landbrugsteknikere/jordbrugsteknologer på
Vejlby Landbrugsskole og eksamensprojekter på Ingeniørhøjskolen i Horsens.
Prøverapporterne fik ny udformning og længere indhold. Antallet af faste
abonnenter steg, og samvirket med maskinkonsulenter styrkedes på forskellige
måder.
Den lange konstitueringstid skyldes, at fremtiden for Bygholm havde været
usikker. Det skyldtes, at Horsens Kommune efterhånden havde inddraget me‑
get markareal til industribrug, så det kneb med plads til forsøgsarbejdet, og at
Landbrugsministeriet og landboorganisationerne ønskede mere samordning
af det tekniske forsøgsarbejde, der foregik på Bygholm og ved De landbrugs‑
tekniske Undersøgelser ved Otterup og på Statens Byggeforskningsinstitut
i Hørsholm. Spørgsmålene var: Hvor skulle denne institution ligge, og hvor
mange medarbejdere skulle den omfatte, og hvordan var økonomien ved sådan
en sammenlægning, og skulle samordningen også omfatte Jordbrugsteknisk
Institut ved Landbohøjskolen. Det gav anledning til mange rygter og teorier,
ikke mindst da flere ministerier var involveret i sagen.

Ventilationskomponenter 1976
Ventilationsanlæg til optimering af staldklima var i 1970’erne i stor udvikling.
Typer af over-, under- og ligetryk-anlæg og anlæg til blanding af friskluft og
staldluft for recirkulering fremkom til stadighed i nye konstruktioner. Bygholm
fandt, at det var en opgave at søge disse anlæg afprøvet, og det blev op til mig
at undersøge mulighederne herfor. Hidtil havde man prøvet ventilatorer efter
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Fig. 9. Smedeværkstedet afle‑
verer prøvestand til ventila
tionsanlæg.

Britisk Standard (kun egnet for trykanlæg), hvor man ikke kunne måle den
maksimale ydelse ved lavt tryk, hvilket var nødvendigt ved staldventilation,
og interpolering af resultaterne var utilfredsstillende.
Det blev til studier af faglitteratur og til medlemskab af Dansk Standardi‑
seringsråd for Ventilatorer. Her var hjælp at hente. Et stort dansk firma havde
allerede bygget sådan en prøvestand, og Bygholm besluttede at bygge en
lignende. Jeg lavede tegninger, og smeden gik i gang. Under en rundvisning
for bygningskonsulenter, hvor den næsten færdige prøvestand blev fremvist,
konkluderede den ledende byggekonsulent: “Ved så stor en opgave burde også
De Landbrugstekniske Undersøgelser, Statens Byggeforskning og fabrikanter
være inddraget i opgaven, og han ville tage initiativ dertil”. Der blev nedsat et
udvalg med repræsentanter for nævnte institutioner, bl.a. med mig fra Byg‑
holm, der skulle gennemanalysere emnet, og 13 fabrikanter meddelte, at de
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ville deltage med materiel i den kommende afprøvning. Gruppen fremkom
med forslag til forbedringer af prøvestanden, bl.a. valg af DIN-dyser, hvorom
der forelå mere end 50 års erfaringer, ligesom standen blev forsynes med en
udvidelse, så anlæg kunne prøves i normal arbejdsposition.
Fabrikanterne sluttede op om arbejdet. Hvert år under landbrugsmaskin‑
udstillingen Agromek var der aftenmøde med fabrikanterne, hvor jeg kom fra
Bygholm og fortalte om prøvning af ventilationskomponenter, medens De
Landbrugstekniske Undersøgelser og Statens Byggeforsknings Institut fortalte
om deres forskning i staldventilation. Arbejdet med prøvning af ventilations‑
komponenter fik et omfang, som vist ingen havde drømt om. Fabrikanter og
konsulenter ønskede officielle tal over ydelse og energibehov for at kunne
dimensionere hensigtsmæssige anlæg. Udover prøvningerne gav målinger på
prototyper meget rekvireret arbejde. Prøvemetoden blev sluttelig standardi‑
seret som DS 6039 og DS F 86/74.
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Landsoldat Jens Peter Jensen,
Uldum (1819‑1850)
Af Egon Stenager

Omkostningerne ved aktiv krigsdeltagelse som menig soldat har været beskre‑
vet for danskere og sønderjyder i tysk krigstjeneste siden især 1. verdenskrig,
mens omkostningerne for soldatens nærmeste familiemedlemmer og de efter‑
følgende generationer er mindre velbeskrevne. Det er med denne baggrund,
at der i det følgende beskrives baggrunden samt forløbet af min tipoldefar
Jens Peter Jensens deltagelse i 1. slesvigske krig (1840‑50).
Min far bestræbte sig på at beskrive slægtens historie, men havde ikke sikre
oplysninger om en af mine oldefædres slægt1. Han mente, at den havde rod i en
gårdmandsslægt fra Holtum, hvor min tipoldefar var faldet i 3 årskrigen samt
at plejeforældrene snød min oldefar fra hans retmæssige arv. Den indirekte
effekt på min oldefar1, farfar2 og far3 har været beskrevet men er især omtalt i
familiens private arkiv. Min far oplevede det således, at min oldefar og farfar
blev afmålte og reserverede og var tilbageholdende med at vise følelser.
I de følgende afsnit vil derfor blive omtalt min tipoldefars Jens Peter Jensens
opvækst og slægt, hans tilknytning til hæren og forløb i krigen. Det vil blive
sammenholdt med andre kilder til krigen samt påvirkningen af det efterføl‑
gende forløb for min tipoldemor Ane Jensdatter (1829‑1858).

Første slesvigske krig (1848‑50)
Optakten til krigen var præget af tankerne om frihed og nationalisme i Europa.
I Det Danske Rige (Helstaten) ønskede hertugdømmerne Slesvig-Holsten
deres egen forfatning og tilknytning til Det Tyske Forbund. Frederik af Nøhr
samlede en oprørshær i marts 1848. Det blev således en borgerkrig mellem
den danske hær og den Slesvig-Holstenske hær samt en krig mellem Danmark
og staterne i det Tyske Forbund, hvor Preussen var ledende4. Den danske hær
rykkede ind i Slesvig, hvor det første slag var ved Bov 9/4 1848 og det næste
ved Dannevirke 23/4 1848. Den danske hær trak sig tilbage til Als samt op i
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Jylland, hvorefter der var våbenstilstand indtil april 1849, hvor slaget med det
vellykkede danske udfald fra Fredericia fandt sted 6/7 18494.
Der indtrådte efterfølgende våbentilstand og fredsforhandlinger. Der stod
svenske og norske tropper i Slesvig og tyske tropper i Holsten. Krigen blev
genoptaget i juli 1850, hvor begge hære rykkede frem og mødtes ved Isted.
Efterfølgende var der mindre træfninger, indtil krigshandlingerne stoppede i
oktober 18505.

Jens Peters opvækst
Jens Peter bliver født søndag d. 16/4 1819 i Uldum og hjemmedøbes d 18/4
1819. Forældrene er Jens Jensen Nørboe og Zidsel Ane Marie Jensdatter.
Faderen er gårdbruger i Uldum by. Ved dåben 23/5 1819 er fadderne gård‑
brugere og naboer samt en farbror.
Faderens slægt er Nørboe slægten, der i de foregående generationer har
været gårdbrugere og før stavnsbåndets ophævelse fæstere eller ansatte på Rask
Gods. Slægten kan følges til tilbage til de første årtier i 1600-tallet. Moderens
slægt stammer fra Voerladegård og kan følges tilbage til starten af 1700-tallet.
Moderen Zidsel Ane Marie mistede sin mor, da hun var 2 år.
Jens Peter har en søster Else, f. 1821 og en bror Jørgen født i 1825. Da
Jens Peter er 7 år, dør faderen. Da han er 8 år, dør farfaren, og da han er 11
år dør farmoren. Få måneder efter faderens død, gifter moderen sig igen. Hun
får 2 børn med stedfaren, flytter fra ham i oktober 1837 og tilbage til slægten
i Voerladegård, hvor hun dør i december 1837. Jens Peter er da 18 år. Samtidig
kan ses, at stedfaren har en hastig social deroute fra gårdejer til daglejer.
I denne belastende opvækstperiode bliver Jens Peter konfirmeret i Uldum
i 1833, hvor hans opførsel beskrives som “skikkelig” og kundskaber som “tem‑
melig gode”. Straks efter konfirmationen flytter han til et nabosogn, hvor han
antagelig er dreng eller karl. I 1837 er han tilsyneladende fulgt med moderen
til Vorladegård, Skanderborg amt, hvorfra han i 1838 rejser til Hvejsel sogn.
Der er han frem til 1843. Hans skudsmål ved afrejsen er godt. Han rejser til
Holtum til min tiptipoldefar Jens Pedersens (1802‑74) gård som tjenestekarl.
Han rejser igen i november 1846.
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Jens Peters militære tilknytning
Den danske hær er en bondehær, hvor ældste søn opskrives i lægdsrullen. Jens
Peter bliver indskrevet straks i 1819, da han er født, som søn af Jens Jensen
Nørboe, der er indskrevet i lægdsrullen. Jens Peter følges løbende i lægsrul‑
len de følgende år. I 1838, 19 år gammel, er han på session. Han måler 65,5
tommer (166 cm).
D. 9/7 1841 møder han ved Jyske Jæger Korps. I 1843 er han igen hjemme.
En ændring i militærlovgivningen i 18426 betyder bl.a. at tjenestetiden i in‑
fanteriet reduceres fra 24 måneder til 18 måneders tjeneste. Der oprettes en
linie-hær samt en reserve- og forstærkningshær. De 2 sidstnævnte hærenheder
er dog kun på papiret indtil i 18496.
Jyske Jæger Korps ændres i 1842 til 13. Linie-infanteribataljon7.
Det betyder for Jens Peter, at han indkaldes, mens han er i Hvejsel Sogn og
lige efter tjenestetiden fortsætter hos Jens Pedersen. Han er således kommet
på gården som landsoldat, hvor reglerne var, at rekrut- og garnisons tiden var
16‑24 måneder og derefter øvelser af 3‑4 ugers varighed med en samlet tid på
4 år i linien. Efterfølgende var der 4 år i reserven og 8 år i forstærkningen, i
alt 16 års tjeneste8.
Jens Peter har således ikke aftjent hele linie-tiden, men bliver antagelig
indkaldt til 13. linie infanteri bataljon i efteråret 1846, idet han forlader Hol‑
tum.

Ane Jensdatter
Ane (1829‑58) er ældste datter af gårdejer Jens Pedersen (1802‑74) og hustru
Mette Marie Hansdatter (1807‑92). Hun er 14 år, da Jens Peter kommer til
gården, og 17 år og gravid, da han rejser i november 1846. Ane føder en søn
Christian (min oldefar) 24/1 1847.
Ane får i alt 6 yngre søskende. Alle søskende får gode gårde eller gifter sig
ind i familier med gårde. Faderen (Jens Pedersen) er af gammel gårdejerslægt
fra Holtum og moderen (Mette Marie) ligeledes af en gammel gårdejerslægt
fra Gauerslev, der formentlig er præget af en pietistisk menighed og meget
pietistiske præster.
Officielt i folketællingerne er Anes søn ikke hendes barn, men søn af hendes
forældre (dvs en bror) i samtlige folketællinger indtil folketællingen i 1860.
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I kirkebogen er “fruentimmer” Ane Jensdatter dog mor til Christian og Jens
Peter udlagt som far. Faddere var naboerne, som alle var gårdejere i Holtum.
Jens Pedersen (Anes far) havde været soldat i 1830, men blev fritaget i 1848,
idet man kunne fritages, når man skulle hjælpe en gammel far med driften af
hans gård. Man kunne også frikøbe sig efter en lovændring i 1849, hvor der
indførtes almindelig værnepligt6, hvis man stillede med en anden person, f.eks.
karlen, eller ved indgåelse af ægteskab8. Hvis man var i linien, kunne man dog
oftest ikke få fri til at indgå ægteskab.
Anes far slap således fri for at blive genindkaldt til hæren, mens Jens Peter
formentlig ikke havde mulighed for at slippe for tjeneste. Hans bror Jørgen
var i øvrigt på session i 1847 og blev konstabel, men udeblev fra tjenesten.

Jens Peters deltagelse i 1. slesvigske krig
Forløbet af krigen er beskrevet både officielt fra dansk1 og tysk9 side samt
især af frivillige soldater5, 10, men i mindre omfang af menige soldater8. Ved
at sammenholde disse oplysninger er det muligt at følge Jens Peter gennem
krigen, idet han som nævnt har været tilknyttet 13. linie infanteri bataljon, 2.
kompagni som menig 82.
Jens Peter var antagelig indrulleret før krigen, således at han har mødt de
frivillige, som meldte sig i marts 1848. Der skønnes at i alt ca. 12008 meldte
sig til krigen i løbet af 1848 og 1849. Generelt var de frivillige mest entusia‑
stiske samt optaget af at kæmpe for Danmarks sag og nationalisme, mens de
menige mere opfattede det som både en tvang og pligt8. De var kongetro,
idet kongen var deres herre ligesom gårdejeren og herremanden. Der er ikke
grund til at tro, at Jens Peter adskilte sig fra de øvrige værnepligtige menige
i denne opfattelse af pligt, tvang og kongetro.
Ca. 10.000 mand samledes på Fyn og Sydjylland. Jens Peters enhed sam‑
ledes med andre enheder i Kolding under ledelse af oberstløjtnant Magius.
De marcherede derefter via Christiansfelt, Haderslev og Åbenrå til Kliplev5.
Divisionen deltog i slaget ved Bov og marcherede videre til Flensborg og
slog lejr ved Dannevirke5. Der var revy, d.v.s hæren præsenteredes for konge
Frederik d. VII ved Slesvig før slaget8. Jens Peter så antagelig kongen ved den
lejlighed.
I slaget ved Dannevirke d. 23/4 1848 var Jens Peters enhed 13. linie in‑
fanteri bataljon i reserve, men blev trukket ind i kampen mod preusserne.
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Oberstløjtnant Magius faldt. Hæren trak sig under indtryk af forvirring tilbage
til Flensborg. Der faldt 150 mand og 500 såredes8. Frivillige talte ofte om
en smuk og heltemodig død for Danmarks sag, mens værnepligtige havde et
mere nøgtern forhold til død og invaliditet5. Formodentlig har det også været
sådan for Jens Peter.
Jens Peters enhed trak sig videre tilbage mod Als, mens resten af hæren trak
nord for Kongeåen. Der var et slag ved Nybøl 28/5, hvor Jens Peter næppe
deltog. Der deltog efterfølgende 9.000 danske soldater og 11.000 tyske solda‑
ter i slaget ved Dybbøl d. 5/6 1848, hvor han som en del af 13. bataljon blev
indsat om eftermiddagen5. Også i forbindelse med dette slag kan Jens Peter
have set kongen8. Disse krigsoplevelser har næppe været særlig opløftende,
men har vist forskellen mellem frivillige, der ofte havde privilegier ligesom
officererne, og værnepligtige. Endvidere har Jens Peter oplevet, hvorledes
officererne drev dem i kamp med hårdhændede fysiske og psykiske metoder
samt at informationen om kampens forløb ofte var mangelfuld8.
Hæren samledes på Fyn og Als. Der kom nye frivillige til samt soldater fra
Sverige og Norge. Den danske hær blev udvidet til 20.000 mand5. De frivillige
kom overvejende fra borgerskabet, således at der var store kulturelle forskelle
mellem bondehærens menige og de frivillige8. Det er sikkert blevet tydeligt
for Jens Peter under den langvarige indkvartering på Als, hvor han desuden
ikke kunne komme hjem på grund af krigstilstanden. Der var våbentilstand
frem til april 18495. I den periode var der lange og kedelige ventetider og ofte
dårlig indkvartering for de lavest rangerende, samtidig med at de blev udsat
for skiftende vejrlig. Man arrangerede sig i grupper, hvor de menige hjalp
hinanden med madlavning og underholdning. Der var daglig udlevering af
brændevin8.
I efteråret 1848 blev der indkaldt flere soldater. Den nye lov i 1849 betød
at det blev etableret reserve- og forstærkningsstyrker. De blev besat med æl‑
dre soldater, som ofte havde kone og børn, mens linie hæren bestod af unge
ugifte mænd5. Jens Peter hørte til sidstnævnte, mens der blandt de ældre var
gårdmænd (ligesom Anes far). Det kunne også betyde sociale skel.
Krigen genoptoges. Der blev ført soldater fra Mols og Fyn til Fredericia.
Slaget ved Fredericia d. 6/7 18495 deltog Jens Peter ikke i. Han ventede sta‑
dig på Als. Han ventede helt frem til juli 1850 før han igen var aktiv i krigen.
I den periode stod hærene over for hinanden, og det hændte at soldaterne
fra de to hære talte sammen og delte rationer. Der var ofte gensidig respekt.
Slesvig-holstenerne blev dog oftest betragtet som forrædere8.
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Isted slaget
Jens Peter har tilbragt mere end 2 år i lejren på Als. Oplevelsen af denne
periode er forskellig afhængig af om man er menig værnepligtig, frivillig
eller officer. Oberst Vaupell beskriver den danske hær som havende en god
moral. Den er hærdet af “mange års lejrliv og streng mandsskabstugt4. De
værnepligtige menige har ikke alle den samme opfattelse af det behagelige og
nyttige af mandsskabstugten, tvangen, pligten, lejrlivet og den lange ventetid8.
Hæren består af 2 divisioner, som ledes af overgeneral Krogh. Jens Peter
er i 2. division, som er på Als, ledet af general Schleppegrell. Den består af
infanteri, dragoner, artilleri og ingeniørkorps. Infanteriet har 3 brigader, hvor
Jens Peter er i 2. infanteribrigade. Denne brigade består af 5 enheder, hvor
han stadig er i 13. linie bataljon, bestående af 4 kompagnier. Han er tilknyttet
2. kompagni som menig nr. 824.
Lørdag d. 13/7 går preusserne over Eideren, som indledning til genopta‑
gelse af krigen.
Den 16/7 1850 holder overgeneral Krogh tale til hæren, opildner den og
pointerer, at de skal følge krigsreglementet nøje4. Derefter begynder mar‑
chen via enten Gråsten eller Åbenrå mod Flensborg. Hæren marcherer ind
i Flensborg 17/7 og bliver modtaget med stor jubel og festivitas4. Jens Peter
har været blandt de første som kom ind til denne stormende modtagelse.
Hæren med Jens Peter slår d 18/7 lejr i Angel syd for Flensborg efter 3
dages march på i alt 12 mil (90 km) for at få et tiltrængt hvil4. Jens Peter har
oplevet en march præget af trykkende hede, støvskyer hvirvlet op af de mange
soldater. Mange er besvimet undervejs og må have hjælp af sundhedstjene‑
sten. For at holde humøret oppe og udholde trængslerne er der blevet sunget
sange og viser, bl.a. “Dengang jeg drog afsted” (Den tapre landsoldat) af Peter
Faber og E Hornemann. Nogle har lavet “practical jokes” i form af f.eks at
lægge plovskær i kammeratens tornyster for at give ekstra vægt, mens andre
har hjulpet hinanden på forskellig måde for at komme gennem strabadserne
og holde humøret oppe4.
D. 22/7 er hele hæren -både den del som er kommet fra nord for Konge‑
åen og den del som er kommet fra Als – samlet ved Sankelmark sø. Ledelsen
planlægger et angreb, men er dårlig orienteret om fjendens placering og har
dårlige og ufuldstændige kort over området4.
Kl. 3 onsdag d. 24/7 om natten bryder hæren op fra Sankelmark. Første og
2. brigade (med Jens Peter) marcherer i 4 kolonner ad Flensborg-Mysunde ve‑
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jen til Havetoft, hvor de ankommer kl 8 om morgenen4. I løbet af dagen er der
kampe ved Helligbæk og Solbro, som Jens Peters brigade ikke er involveret i.
Om aftenen d. 24/7 står de 2 hære overfor hinanden. Danskerne kan se
fjendens vagter, samt høre våbenklirren og hovslag4. Man spiser aftensmad.
Der er blevet delt dobbelt brændevinsration ud8. Jens Peter og de øvrige
soldater sover under åben himmel med tornyster som hovedpude og riflerne
stillet i pyramideklynger. Der er en mild sommerregn4.
Soldaterne har næppe fået megen søvn. Første og 2. brigade (med Jens
Peter) bryder op torsdag 25/7 kl 1.30. I forreste række er 1. brigade, mens Jens
Peters brigade er i 2. række. General Schleppegrell er i spidsen for den mid‑
terste kolonne. Den planlagte march-rute er: Klapholt – Stolk – Vedelspang.
Kl. 3 kan man høre kamplyde fra en anden del af fronten ved Bøgemose4,5.
Det videre forløb har forskellige forklaringer, som er præget af, om man
er begejstret nationalliberal, eller benytter den danske eller tyske officielle
forklaring (sejr eller nederlag)4,5,9 efter slaget. Jens Peter er imidlertid pludselig
midt i slagets og en af hele krigens voldsomste kampe.
Jens Peters bataljon tror, at de er beskyttet af den bataljon, der går foran
dem. De marcherer derfor syngende. Geværerne er ikke kampklare, men er
enten anbragt over ranslen eller skulderen4. De forventer, at bataljonen foran
dem har renset Over Stolk for fjender5. Da tyskerne ikke kan besvare den
danske artilleri ild, sender de infanteri og dragoner frem mod Over Stolk9.
Ved indmarchen i Over Stolk bliver Jens Peters bataljons venstre fløj uven‑
tet beskudt og angrebet fra sydvest af dragoner og infanteri, der har skjult sig
i husene i Over Stolk4,5,9. Jens Peter er jo i 2. kompagni. Første og 2. kompagni
bliver angrebet og isoleret fra de næste 2 kompagnier, som trækker sig tilbage5.
Jens Peter er derefter inddraget i mand til mand kampe med bajonetter samt
ikke skydeklare geværer. Deres bataljonschef Trepka falder. De ser deres kam‑
merater trække sig tilbage og der er ingen koordination mellem kompagnierne.

Vejen ved Over Stolk hvor Jens Peter bliver såret.
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Kampen bølger frem og tilbage hele dagen. Scenen er præget af krudtrøg,
brændende huse, øsregn, løbende og ridende soldater, døde, sårede der samles
op, sigtbarhed på under 50 skridt, tilfangetagne og befriede fanger4.
Det er i disse kampe, at Jens Peter bliver såret.
I Jens Peters enhed: 13. liniebataljon falder 14 i selve kampen og 16 dør
senere af deres kvæstelser9. I alt falder 273 i slaget og 173 bliver dødeligt
kvæstet.
Efter Isted slaget er der senere kampe ved Eckernførde og Frederikstad
samt mindre træfninger. Krigen ophører i efteråret 1850. Det samlede tab er
ca. 3800 mænd4,5.

Jens Peters sidste dage
Jens Peter er blandt de sårene ved kampen ved Over Stolk. Man har sund‑
hedstjeneste, hvor en ambulance tjeneste bringer de sårene til et laseret. På
et laseret er der læger, som primært er beskæftiget med amputationer, mens
hjælpere hjælper med pleje. Lægerne er udmærket klar over, at forholdene
ikke er tilfredsstillende10. Mange dør efterfølgende af sårinfektioner.
Der er et laseret i Flensborg5. Der er et midlertidig laseret i Süderholz
kro og senere i Helligbæk kro, hvortil der bringes 3‑400 sårede og døde. De
får væske i form af kaffe, vin og vand men ingen mad10. Jens Peter kan være
bragt hertil, og senere til Flensborg, hvor de fleste danske soldater kom til,
men et mindre antal danske kom til det tyske laseret i Slesvig5,10.
Jens Peters oplevelse på et laseret har været præget af de mange kam‑
merater, som døde af infektioner og koldbrand, ingen kontakt til pårørende
og måske frygt for at overleve med handicap, som vil være ødelæggende for
fremtidige forsørgelsesmuligheder. Mange soldater ønsker derfor at dø fremfor
at overleve8.

Jens Peter er muligvis begravet her på Flensborg gamle kir‑
kegård, men hans gravsten ses ikke.
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Jens Peter dør mandag d. 12/8 1850. Han er antagelig begravet på den gamle
kirkegård i Flensborg. Nogle gravsten er stadig bevaret. Officerer og frivillige
får ofte store gravsten. Kammerater og pårørende sørger undertiden for at
gravstenen har ekstra tekst eller størrelse. Det er nok ikke sket for Jens Peter.

Anes skæbne
Ane er i ca. 6. måned af graviditeten, da Jens Peter antagelig i november 1846
indkaldes til tjeneste. Hun føder Christian d. 24/1 1847. Han bliver opdra‑
get og som nævnt opfattet som morforældrenes søn. Ane bliver boende som
datter på forældrenes gård indtil 30/9 1852, d.v.s. 2 år efter Jens Peters død.
Hun rejser 23½ år gammel til Langskov som “gårdkone”. Vi har grund til at
formode, at hun har ventet på, at Jens Peter skulle komme levende hjem fra
krigen, og har haft sørgeperiode, da han dør.
I Langskov bliver hun d. 9/4 1853 gift med ungkarl og gårdmand Anders
Lauersen. De får sammen datteren Ane Marie i 1854. Anders dør af lunge‑
tæring i 1856. Ane dør i 1858. Børnene Christian og Ane Marie er således
forældreløse. De bliver derefter plejebørn hos morforældrene. Ifølge datidens
arveregler er de derfor arveløse.
Dette forløb prægede ifølge min far Christian i hans livsopfattelse og der‑
med også i opdragelsen af hans egne børn og har muligvis endda også præget
nogle af hans børnebørn, bl.a. Anton.

Jens Peters barnebarn Anton.
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Sammenfatning
Krige har uafhængig af tid oftest betydelig indvirkning på deltagernes per‑
sonlighed og adfærd. Denne påvirkning udstrækkes også til de nærmeste på‑
rørende, men kan påvirke en slægt flere led frem. Kendskab til dette er vigtig
for alle, men især for en slægtes forståelse af hvad, der har formet den.
I varierende omfang er dele af Jens Peter og Anes historie illustrativt for de
“almindelige” menige soldater – ikke kun i 1. slesvigske krig – men i mange
andre krige.
Artiklen er skrevet af overlæge Egon Stenager, født i Vejle. Læge fra Århus
Universitet. Officer uddannet i lægekorpset. Har besat div. special- og overlæ‑
gestillinger i Region Syddanmark. Nu forskningsleder på Syddansk Universitet
og Sygehus Sønderjylland med egen fokuserede forskningsgruppe.
Taksigelse: Min kusine Grethe Stenager har bidraget med uvurderlig hjælp til oplysningerne om Jens Peters slægt.
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Horsens 1938 – portræt af en by
For nogle år siden kom jeg i besiddelse af et
eksemplar af “Horsens Vejviser 1938”1. En vejviser
giver et øjebliksbillede af et lokalsamfund og er
en frem-ragende kilde til belysning af dette.
Den følgende artikel bygger primært på vejviseren
fra 1938, suppleret med andet materiale. Jeg vil
komme ind på selve byen Horsens og dens ind-byggere,
det politiske liv, organisationerne og erhvervslivet
samt til sidst kulturen i bred forstand.
Af Henning Søby Andersen
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Kort over Horsens i
1901.

Byen og menneskene
Byen
Iflg. “Turistforeningen for Horsens og Omegn”, der udgav vejviseren, var
Horsens en af Jyllands største Industri- og Handelsbyer. Byen blev beskrevet som
smukt beliggende paa en Sydskraaning ved Bunden af Horsens Fjord. Den var
omgivet af en overordentlig forskelligartet Natur, og størstedelen af oplandet
betegnedes som frodigt, hvilket gav Byen gode Betingelser for Handel.
Hvor stort et område omfattede så denne by i 1938, hvordan så den ud,
hvor mange boede i den, og hvad kan vi fortælle om datidens horsensianere?
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Hvis vi ser på nedenstående kort fra år 19012 (i 1938 var Horsens ikke
vokset meget siden da3), er det første, der falder i øjnene, byens ret beskedne
areal. Byens areal var vokset en del i perioden ca. 1860‑1900 pga. den voldsomme befolkningstilvækst: Byens befolkningstal blev mere end fordoblet i
dette tidsrum pga. den hastige industrialisering (i 1901 boede der ca. 22.000
mennesker i Horsens), og det skabte behov for en masse nye boliger til de
mange nye horsensianere. Byen udvidedes derfor mod både vest, øst og syd.4
Set i forhold til byens nuværende areal var der imidlertid tale om en lille by:
Fx var Dagnæs, Torsted, Tyrsted og Stensballe – der i dag rummer vidt-strakte
parcelhuskvarterer – stadig præget af landbrug.
I november 1937 var befolkningstallet steget til ca. 30.0005, uden at byen
var vokset tilsvarende: Folk klumpede sig med andre ord mere sammen!
Boligmassen var domineret af lejeboliger, primært små og mindre lejlig‑
heder. På landsplan havde 40 % af lejlighederne i 1930 kun 1 eller 2 værelser,
og der boede i snit 3,3 mennesker i en lejlighed. Kun 10 % af lejlighederne
havde centralvarme; 57 % havde adgang til et WC (men som regel skulle man
dele dette med andre familier), mens kun 16 % havde adgang til bad.6 Varmt
vand var for de fleste noget, man kun kunne drømme om.
Da der er tale om gennemsnitstal, betyder det, at mange af lejlighederne
ikke engang havde et toilet; man måtte i så fald nøjes med et lokum i gården.
Tallene fortæller heller intet om, hvor kolde og utætte boligerne ofte var, og at
der i mange af lejlighederne boede mere end 3,3 mennesker! I et forsøg på at
højne boligstandarden stiftedes i 1938 den første af flere andelsboligforeninger: “Arbejdernes Andelsboligforening af 1938”, som havde til formål at bygge
moderne boliger for mindrebemidlede.7
Til gengæld var alle husstande tilkoblet gas- og elnettet; især elektricitets‑
for-bruget voksede kraftigt i løbet af 1930’erne i takt med at folk fik radioer,
støv-sugere og andre elektriske forbrugsartikler.

Vestergade (billede fra 1930). Her boede iflg.
vejviseren især arbejdere og små næringsdri‑
vende (butiksejere, håndværksmestre mm.).
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Menneskene
Hvilket billede af horsensianerne får man så, når man bladrer vejviseren igen‑
nem?
Det første, man lægger mærke til, er folks navne: Efternavne med endelsen
–sen er altdominerende: Christensen, Hansen, Jensen, Jørgensen, Larsen, Niel‑
sen, Pedersen og Rasmussen osv. Det fortæller os, at befolkningen i Horsens
(og i det øvrige land) på dette tidspunkt var etnisk meget homogen – modsat
vore dages Horsens.
Man kan tillige se, at kvindernes civilstand betød meget: Det anføres omhyggeligt, om en person er “Frk.”, “Enkefru” (NN) eller bare “Fru” (NN); og
hvis en kvinde havde et erhvervsarbejde eller drev egen virksomhed, markeredes det altid med endelserne –inde, –ske eller –trice: “Musiklærerinde, Frk.
M. Sofia Riis”; “Fabrikarb.ske, Frk. A. K. Jensen”; “Ekspeditrice, Frk. Jenny
Hansen”. Det fremgår af vejviseren, at der rent faktisk var mange kvinder,
som i slutningen af 1930’erne havde erhvervsarbejde; langt fra alle var så-ledes
“fuldtidshusmødre”!
Hvad angik mændene, så er det tydeligt, at erhvervstilhørsforholdet (herun‑
der eventuelle titler) spillede en væsentlig rolle i datiden: Ud for alle mænd
står erhvervet anført, og hvis man ikke længere var på arbejdsmarkedet, så
blev der blot sat “fhv.” foran: “fhv. Smedem. Anthon Petersen”; “fhv. Slagter
Jens E. Nielsen”. Man støder af og til også på “titler” som “Aldersrenten.”,
dvs. aldersrentenyder (aldersrenten var forgængeren for folkepensionen), og
“Rentier”, dvs. en der levede af renterne fra sin formue.
Datidens sociale sikkerhedsnet var langt mindre finmasket end i dag: Gan‑
ske vist fandtes der både arbejdsløshedsunderstøttelse, forskellige former for
socialhjælp og aldersrente, men beløbene var relativt beskedne, og hjælpen i
tilfælde af ledighed eller en anden social begivenhed var som regel kortvarig.
Den kunne endog have ubehagelige konsekvenser i form af tab af bl.a. stem‑
meretten, hvis det vurderedes, at man selv var skyld i miseren – fx hvis man
var lidt for glad for de våde varer.
Heldigvis fandtes der talrige legater, der havde til formål at hjælpe bestemte
grupper, som havde behov for hjælp. Et eksempel på et sådant legat var “Hans
Christian og Betty Bangs Legat” (stiftet 1903) med en kapital på 3.000 kr.
Renterne heraf tilfaldt “3 værdige, trængende Enker efter Sømænd”. I det
hele taget var mange af legaterne beregnet for ugifte kvinder eller enker, fordi
disse især risikerede at havne i fattigdom på deres ældre dage.
Derudover fandtes der 10 såkaldte “stiftelser”, som tilbød friboliger for be-
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stemte målgrupper. Som eksempel kan nævnes “Arentzens Minde” (på hjørnet
af Gasvej og Slotsgade) hvor “trængende Borgere i Horsens, der har været
beskæftiget som selvstændige Haandværkere”, kunne få tag over hovedet.8
Men det er klart, at der selv med disse velgørende initiativer var mange i
Horsens, som kun lige havde til dagen og vejen – og knapt nok det.

Det politiske liv
Byrådet
I mellemkrigstiden stemte folk som regel efter klassetilhørsforhold, og da
Horsens var en industriby med mange arbejdere, som i vid udstrækning stemte
socialdemokratisk, så betød det, at Socialdemokratiet var klart det største parti
i byrådet. I 1938 var mandatfordelingen i Horsens byråd denne:
– Socialdemokratiet: 16
– Det Konservative Folkeparti: 8
– Venstre: 1
Som følge heraf var borgmesteren da også socialdemokrat (Axel Sørensen).9
Den socialdemokratiske byrådsgruppe var primært arbejdere eller or‑
ganisa-tionsfolk fra fagbevægelsen, mens den konservative gruppe først og

Borgmester Axel Sørensen (1918‑1939).10
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fremmest udgjordes af erhvervsdrivende (både store og små), men også en
enkelt lektor samt en overassistent. Den enlige Venstremand var en murermester.
Aviserne
I 1938 fandtes der i Horsens 4 dagblade, der støttede hvert deres parti:
– “Horsens Social-Demokrat”, der lå i Nørregade. (Ophørte i 1963).
–	“Horsens Avis”, der holdt til på Søndergade, var organ for de Konservative. (Avisen ophørte i 1961.)11
–	“Horsens Venstreblad”, der også lå i Nørregade, støttede Det Radikale
Venstre. Avisen var en aflægger af Silkeborg Venstreblad og udkom
sidste gang 30.6. 1952.12
–	“Horsens Folkeblad” (Søndergade) støttede – dengang som nu – partiet
Venstre og lever som bekendt i bedste velgående. Det kostede kr. 1,85
om måneden at abonnere på avisen.13
På samme måde som man i altovervejende grad stemte på baggrund af ens
klassetilhørsforhold, således holdt man også den avis, der støttede ens parti.
Begrebet “omnibusavis” – altså en “avis for alle” (et eksempel er Horsens
Folkeblad) – slog først for alvor igennem efter 2. Verdenskrig.

Annonce for “Horsens Avis”
(fra vejviseren).
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Skråtobaksarbejdernes Fagforbunds fane fra 1899.14

Organisationerne
I 1938 fandtes der mange fagforeninger i Horsens: Snart sagt hvert fag (stort
eller lille) havde sin organisation: I alt står der nævnt 50 fagforeninger i vejviseren! Ud over de store fagforeninger som fx arbejdsmændenes og smedenes
(herunder maskinarbejdernes) var der bl.a. fagforeninger for børsteindustriar‑
bejderne, husassistenterne, skråtobaksarbejderne og billedskærerne.
Dette vidner om et gennemorganiseret arbejdsmarked præget af snævre
faggrænser, men vel også af en betydelig faglig bevidsthed.
Også blandt gruppen af selvstændige næringsdrivende fandtes der mange
faglige foreninger: Skomagerne (mestrene) havde naturligvis deres egen for‑
ening, og det samme var tilfældet for murermestrene, der var organiseret i
“Horsens Murermesterforening”, og for manufakturhandlerne i “Horsens
Manufakturhandlerforening”.

Erhvervslivet
Industrien
Som sagt var Horsens en udpræget industriby, og der fandtes da også mange
større og mindre industrivirksomheder i byen. Maskiner (som fx “Møller &
Jochumsen”, “Paasch & Larsen, Petersen” samt “Hede Nielsens Fabriker” der
både lavede cykler og radioer), tobak (fx “Poul Petersen, Cigar- & Tobaksfa‑
brik”) og fødevarer (som fx “Horsens Andels Svineslagteri” og “Horsens Bryg‑
hus”) var nogle af de ting, der produceredes og forarbejdedes i Horsens. Derud
over der var talløse mindre virksomheder, der kunne levere alt fra stempler
(“Horsens Stempelfabrik”) til bøjler (“Horsens Bøjle- og Trævarefabrik”).
Karakteristisk for langt de fleste industrivirksomheder var, at de – i modsætning til i vore dage – lå inde i byen, og at de ansatte derfor sjældent havde
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Annonce for “Bjerre og Hatting
Herreders Spare- og Laanekasse
& Tyendesparekassen” (fra vejvi‑
seren).

langt til arbejde. Bl.a. havde “Paasch & Larsen, Petersen” fabrikker i Borger‑
gade og Slotsgade; “Hede Nielsens Fabriker” lå på Fabriksvej; og “Møller &
Jochumsen” i Allégade.
Banker og sparekasser
Hvis man skulle låne penge til investeringer, stod 4 banker og 3 sparekasser
til rådighed – alle lokalt baserede. Ingen af disse findes i dag: De er blevet
opslugt af større pengeinstitutter. Fx fusionerede “Horsens Bank” i 1971 med
Aktivbanken15, og i 1990 fulgte “Horsens Landbobank” efter16.
Detailhandelen
Hvis vi vender blikket mod detailhandelen, så var den kendetegnet ved utallige
specialforretninger – en tendens der var blevet forstærket som følge af den
økonomiske krise fra 1930 – 1933, hvor mange arbejdsløse havde forsøgt at
skaffe sig en indtægt ved at åbne en lille forretning, fx en tobaks-forretning
som der i 1938 fandtes 46 af i Horsens. Hvis man manglede noget frugt og
grønt, var der 29 butikker at vælge imellem, og man behøvede som husmor
ikke at gå langt for at finde en købmand: Ikke mindre end 157 så-danne stod
parate til at betjene kunderne; og hvis man ønskede en kage til kaffen, var
50 bagere leveringsdygtige. Og endelig var der 49 slagtermestre til at levere
kødet til sultne horsensianere.
Denne høje grad af specialisering inden for butikssektoren afspejler – lige‑
som vi så ved boligforholdene og ved virksomhedernes geografiske placering –
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Annonce for Møldrups slagterforretning (fra
vejviseren).

også her et “tæt” samfund, hvor folk (her: kvinderne/husmødrene) foretog
deres indkøb i nærområdet (som oftest i det kvarter de boede i). Næsten ingen
havde bil (i hvert fald ikke arbejderne!), og knallerter og scootere var slet ikke
opfundet endnu, så den geografiske mobilitet var beskeden.
Alt dette påvirkede uden tvivl horsensianernes “verdensbillede”: Byen (og
måske omegnen) dannede rammen om deres liv, men selv om især radioens
voksende udbredelse i 1930’erne givetvis øgede folks viden om og interesse for
begivenhederne i det øvrige land og ude i “den store verden”, så kan man nok
med ret stor sikkerhed sige, at det primært var det nære miljø, der formede
datidens horsensianere.

Kulturen
I løbet af det 20. århundrede fik danskerne gradvist mere fritid: I 1919 ind‑
førtes en 48 timers arbejdsuge17, og i 1938 – altså samme år som vej-viseren
udkom – fik alle lønmodtagere ret til 14 dages ferie med løn.18
Hvad brugte folk så denne fritid til?
Foreninger
Et mundheld siger, at når to danskere mødes, så danner de en forening. Dette
må siges at passe godt på Horsens i 1938! Ud over de mange fagfor-eninger (se
s. 11) var der utallige foreninger, der dækkede alle mulige inter-esseområder:
Hvis man var interesseret i fisk, kunne man blive medlem af “Akvarieforenin‑
gen for Horsens og Omegn”; hvis man var mere til det højt-flyvende, kunne
man møde op i brevdueforeningerne “Fremad” eller “Start”. Man kunne også
dyrke folkedans i “Horsens Folkedanserforening” eller få udfoldet sine musiske
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evner i “Horsens Arbejder-Sangforening”, hvor violin-bygger S. P. Sørensen
var dirigent. Så var der naturligvis også de mange idrætsforeninger, der kunne
tilbyde alt fra cykling (“Horsens Amatør Cykleklub”) over roning (“Horsens
Dame Roklub”) til motorsport (“Horsens-egnens Motorklub af 1935”). Den
klart største sportsgren var dog – dengang som nu – fodbold. Dette kunne
man dyrke i fx “Horsens forenede Sports-klubber” (bedre kendt som HFS).19
Kolonihaver
Mange horsensianere brugte også fritiden til at dyrke egne grønsager og avle
egen frugt i deres kolonihave. Der fandtes ikke mindre end 36 kolonihaveforeninger i Horsens i 1938 med navne som “Enigheden” (ved Nørrestrandsgade), “Friheden” (ved Tugthusvej (!)) og “Mønsterkolonien” (ved Østergade).
Ud over at folk herved kunne få et vigtigt (og billigt) tilskud til føden, dannede
kolonihaverne også rammen om hyggelige stunder med familiekomsammen
og ren afslapning.
Forlystelser
Der var masser af muligheder for adspredelse i Horsens i slutningen af
1930’erne.
Om sommeren kunne man besøge “Kommunens Søbadeanstalt” ved
Strand-parken.20 Det var gratis, men efter vore dages standard ikke altid lige
hygiej-nisk: Man kunne risikere at støde på diverse menneskelige efterladen‑
skaber, når man kastede sig ud i bølgen blå! Man kunne også gå til “bold” om
søn-dagen i Idrætsparken, som var blevet indviet i 1929.21
Såfremt man havde lyst til at gå i biffen, så var der også gode muligheder
for at få sit ønske opfyldt: 3 “Biografteatre” tilbød både danske og udenlandske
film: “Biografen” på Søndergade, “Kinopalæet” i Borgergade og “Palæ-Teatret”
på Torvet.
Hvis man var tørstig og/eller sulten, behøvede man heller ikke være be‑
kym-ret: 37 restaurationer tilbød fast og/eller flydende føde; bl.a. anbefalede
“Teatercafeen” sine “Teatersnitter efter Teatertiden”. Dog var de fleste restaurationer først og fremmest værtshuse, hvor man kunne få en lille én efter
arbejdstid.
Sågar en zoologisk have kunne man byde på: Ved Bygholm Park lå en
sådan med alskens dyr og sågar en udstilling af æg og udstoppede fugle. Den
åbnede i 1935, men måtte allerede i 1941 lukke igen.22
Som tidligere nævnt levede horsensianerne i et “tæt” samfund uden større
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Annonce for “Kinopalæet” (fra vej‑
viseren).

mobilitet, men der var trods alt mulighed for at komme en tur “ud i det
blå” (eller grønne): Ganske vist var bilismen – både den private og erhvervsmæssige – så småt ved at vinde indpas i Horsens (der var immervæk 9 bilforhandlere og 14 autoværksteder i byen), men som tidligere nævnt havde de
færreste bil.
Det var der dog råd for: Man kunne bl.a. tage en tur med “HorsensJuelsminde Jernbane” og foretage “lønnende Udflugter til Klejs Bakker, Bar‑
ritskov samt Juelsminde med Badestrand, Badehotel, Kuranstalt m. m.” Man
kunne også tage med en af de mange busruter, der bragte folk både til de
større nabobyer som Vejle og Aarhus, men især ud til de mange småbyer i
omegnen. På den måde kunne man fx aflægge “Frederikslyst” (et “særdeles
yndet Udflugtssted”) ved Løsning en visit.
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Annonce for de lo‑
kale jernbaner (fra
vejviseren).

Afslutning
To år efter at vejviseren udkom, tog livet i Horsens en ny drejning: Byen
blev besat af tyske tropper, og i de næste 5 år måtte horsensianerne og
byens virksomheder – ud over at man skulle leve med fremmede soldater
i gaderne – forsøge at klare sig igennem dagligdagen med dens voksende
varemangel og de mange rationeringer og erstatningsvarer af tvivlsom kvalitet
(fx dansk tobak).23
Forsyningssituationen forbedredes gradvist efter Befrielsen, og livet vendte
tilbage til sin vante gænge. De store omvæltninger i byens liv begyndte først
for alvor i 1960’erne, hvor virksomhederne – både de gamle og de nye – flyt‑
tede ud i de nye industrikvarterer i byens udkant, folk fik eget hus (som regel
et parcelhus i de nye boligområder mod syd og øst) eller rykkede ind i en af
de mange nye lejligheder, der opførtes i samme periode.
I dag er Horsens stadig en by med en del industri, men lige som i det øv‑
rige land er de tertiære erhverv (servicefagene) i dag langt de vigtigste – både
med hensyn til omsætning og antal ansatte. Især den offentlige sektor fylder
meget i det samlede billede.24
Inden for detailhandelen er der sket en sand revolution: De utallige små
dag-ligvareforretninger, som kendetegnede handelslivet i 1938, er for længst
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for-svundet og blevet erstattet af butikscentre og supermarkeder (det første
supermarked i Horsens, åbnedes i 1961 af købmand Løvbjerg25), der stort set
alle er ejet af landsdækkende (eller endda multinationale) butikskæder.
Horsensianerne er også langt mindre bundet til nærmiljøet, end man var
i 1938: De fleste familier har bil, og hvert år rejser folk fra Horsens i tusind‑
vis på ferie til det øvrige Danmark eller udlandet og får på den måde nye
im-pulser. Alle har desuden telefon (i 1938 havde de færreste privatpersoner
egen telefon) og langt de fleste adgang til internettet, så det er blevet meget
nemmere at kommunikere og søge informationer end for 75 år siden.
Man kan således konkludere, at byen – set i forhold til 1938 – på nogle
områder nok ligner sig selv, men at den på andre områder er totalt forandret.
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Knudsen og Schiørring, s. 158‑159.
http://www.horsensleksikon.dk/index.php/Horsens_Idr%C3%A6tspark.
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22.
23.
24.
25.

http://www.horsensleksikon.dk/index.php/Bygholm_Zoologiske_Have.
Chr. Rimestad: “Horsens under besættelsen” (1. udg. 1991), s. 89‑94.
Brian Wiborg: “Industribyen Horsens”.
http://www.horsensleksikon.dk/index.php/Schou_-_Epa

Om forfatteren
Henning Søby Andersen (f. 1961 i Horsens)
Lektor, cand. mag. (historie og tysk)
Siden 1988 ansat ved VUC Bornholm (i dag en del af Campus Bornholm)
Tidligere udgivelse: “En lus mellem to negle” (1991)
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Da Borings stenrige bønder
forærede bauta-stene til Uldum
I mellemkrigsårene har højskolekarle- og
piger i hundredevis slæbt kæmpe sten fra
Borings marker til Uldum Højskole.
Af Karl Christiansen og Ingrid Trier

Ved at lægge kræfterne sammen, kan mennesker flytte bjerge – eller i hvert
fald store sten. Det vidner tre lokale begivenheder fra mellemkrigsårene om.

Genforenings-stenen er i dag placeret i udkanten af haven ved Uldum Højskole. Indskriptionen
bag på er ikke malet op og derfor svær at tyde. Foto: Ingrid Trier.
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Genforenings-stenen (detalje).

I hhv. 1921, 1927 og 1936 slæbte karle- og piger fra Uldum Højskole op mod
ti ton tunge sten fra Borings stenrige jorder de ca. fire kilometer til Uldum
for at markere historiske begivenheder og personer, men måske i lige så høj
grad som en manifestation af, at i fællesskabets ånd, kan umulige opgaver gø‑
res mulige. Som det var tanken i andelsbevægelsen, der i disse år blomstrede
godt bakket op af højskolebevægelsen, var sten-bedrifterne symboler på, at
sammenhold gør stærk, og hvad én mand ikke kan klare alene, kan mange
gøre ved fælles styrke.
Den første sten fra Boring er også den mindste af de tre. Den blev, ifølge “Ul‑
dum Elevers Aarsskrift 1923” slæbt til Uldum Højskole af 90 karle i vinteren
1921. Stenen skænket til højskolen af gårdejer Jens Therkildsen, Boring 23, der
havde fundet den på sin mark syd for Boring. Den blev bragt til Uldum for at
mindes genforeningen året før. På stenen lyder inskriptionen “Sønderjylland
1864‑1920” og på bagsiden “Hjemført fra Boring Mark af 90 karle 1921”.
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Stenen fra Kappel Banke
I 1927 går højskole-eleverne både længere væk og op i størrelse, da 148 piger
efter sommerens elevmøde henter Uldum Højskoles endnu største mindesten,
den 18.000 pund (ni ton) tunge Højskolesten, hjem fra Kappel Banke (nordøst
for Boring, i nuværende Rask Mølle).
Denne bedrift, der varer en lille uges tid, betegnes i “Uldum Elevers Aarsskrift
1927” som sommerens største idræt, og det sker under stor festivitas. Gårdejer
Jacob Hansen, Boring Nedergaard, Boring 24, forærede den store bauta-sten
til højskolen og ifølge inskriptionen bag på stenen var det qua årstiden piger
og ikke karle, der bragte stenen fra Boring til Uldum.
Opgaven krævede dog lidt ekstra kræfter end de 148 piger på højskolen
denne sommer kunne præstere og i første omgang arbejdede både mænd og
karle, sandsynligvis fra lokalområdet, anført af Jørgen Bech, Uldum, tre dage,
fredag, lørdag, søndag, på at grave stenen ud af Kappel Banke.

Flytningen af stenen fra Kappel Banke i 1927 var ikke blot et tungt stykke arbejde, men en
festlig begivenhed.På turen gennem Uldum med stenen stimlede byens folk sammen og ydede
opbakning til pigernes færd. Kappel Banke blev i slutningen af 1950’erne i øvrigt jævnet med
tre-fire meter, så hele marken blev dyrkbar. FOTO: Venligst udlånt af Henning Rasmussen,
Uldum.
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KAPPEL BANKE
Navnet kommer sandsynligvis af, at der før reformationen har været
et katolsk kapel på dette sted i forbindelse med Boring Kirke. Kirken
blev nedrevet umiddelbart efter reformationen.

Under sang og vajende flag drog højskoleeleverne herefter mandag ef‑
termiddag mod Boring for at læsse stenen på en til formålet lejet vogn fra
“Købstaden”.

Udsigten fra Kappel Banke i 1927 vidner om, hvor lidt Rask Mølle på det tidspunkt havde
udviklet sig. Gården th. I billedet er Kildespring. Først omkring 1950 bliver sportspladsen
foran Kildespring anlagt og i 1960 indvies skolen på toppen af bakken bag Kildespring. Tv.
ses “Smed Pedersens” og “Murermester Würtz’s” huse på Skovbrynet 1 og 3. På stenen sider
højskolelærer, senere højskole-forstander Laursen Vig, der agerede kommandofører for de 148
trækkende højskolepiger. FOTO: Venligst udlånt af Henning Rasmussen, Uldum.
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På Højskole-stenen står navnene på Højskolens
forstandere frem til 1936 opført.
På bagsiden står: “148 højskolepiger hentede
mig hjem fra Kappel Bakke i Boring, 5. juli 1927”.
FOTO: Ingrid Trier.
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– Mange og sejge Tag maatte drages, før den lod sig rokke. Det kostede Sved,
og det kostede mangt et dejligt Stykke Tovværk. Ikke sjældent blev Dragnin‑
gen saa voldsom, at et Tov brast, og et helt Geled styrtede paa Valen. Men
tilsidst – uden Uheld paa Kvinde- og Mandskraft – laa Stenen paa Vognen,
hilst af jublende Huraaraab, lyder beskrivelsen i Årsskriften.
Med denne sejr i hus fulgte overmodet og hurtigt efter stenen var læsset, sank
vognen ubehjælpeligt fast i den opblødte græsmark. Først næste dags eftermid‑
dag lykkes det en skare mænd at hæve vognen, og med hjælp af jernbanesveller
kunne højskolepigerne spændt for vognen som heste, trække stenen ud til
landevejen (i dag Boringvej) og herfra mod Dortheasminde, med forsigtighed
over Aabroen og slutteligt det tunge stykke vej op af Højskolebakken i Uldum,
hvor byens mænd og karle hjalp til.
“Bare rolig hverken Tyve eller Røvere vil løbe med stenen i nattens løb”
Jørgen Bechs trøstende ord efter vognen
med den ni ton tunge sten synker fast på marken.

Et betydningsfuldt minde
I 1936 var opgaven med at flytte en igen tonstung sten fra Boring til Uldum
lidt nemmere end det havde været ni år tidligere. Det på trods af, at denne
sten var næsten lige så stor, som den 18.000 punds sten de 148 højskolepiger
havde slæbt.

De 164 Karle, der i 1936
bragte en mindesten fra Bo‑
ring til Uldum Højskole blev
hjulpet af sne og frost så de
forholdsvis nemt kunne få
stenen til Uldum. Her ses den
ført om i haven, ved højsko‑
len, hvor den stadig står den
dag i dag. FOTO: Scannet fra
Uldum Højskoles Aarsskrift
1936.
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På mindestenen over forstander Svenning Pedersen
står: “Svenning Pedersen 1936. Unge sig samle at rejse
en sten, Manden til hæder – af Herren dem sat til
Vejleder, forkynder og Ven” På stenen er der desuden
markeret at den er “Hentet i Boring af 164 Karle”.

Stenen blev flyttet den 2. marts 1936 kort tid efter den var blevet fundet
på Gårdejer Niels Tolstrup Sørensens mark, Boring 29, syd for Boring. Niels
Sørensens søn, Jens Sørensen, der i dag bor på sin fødegård, var da stenen
blev fundet og flyttet seks år, og han husker tydeligt begivenheden.
– Pihlmann, der var arbejdsmand og stenhugger fra Gl. Aalevej i Rask
Mølle ledte arbejdet, og han råbte så højt, når karlenene skulle rykke for at
få stenen op af hullet, at jeg blev helt bange og måtte gå hjem, fortæller Jens
Sørensen om oplevelsen.
I Uldum Højskoles Aarsskrift fra 1936 beskrives arbejdet med at flytte
stenen, der skal tjene som mindesten for den da i julen netop afdøde højsko‑
leforstander gennem 25 år Svenning Pedersen.
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– De 164 Karle maatte tage nogle voldsomme Tag, inden vi fik Stenen op
af det dybe Hul, hvor den havde suget sig fast i det bløde Underlag. Men da
vi fik en staaltrodse paa den, maatte den op. Den aften naaede vi ud til Vejen
med den. Der stoppede vi, da Føret ikke kunde bære, fortælles det i skriftet.
Begivenheden bærer præg af den triste anledning og den finder ikke sted un‑
der samme festivitas som da Højskolestenen blev bragt fra Boring til Uldum.
I stedet går skaren dagen efter d. 3. marts stille med stenen gennem Uldum
By. De er heldige med, at der denne morgen er faldet et fint lag sne, så stenen
kan skubbes på en slæde op til højskolen
Om forfatteren
Karl Christiansen er gårdejer på Boring Nedergaard ved Rask Mølle og be‑
styrelsesmedlem i Hvirring sogn Lokalhistoriske Forening.
Ingrid Trier er datter af Karl, journalist og har beskæftiget sig med lokalhistorie
ved bl. a. at skrive sin bestemødres erindringer.
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Beretninger fra arkiver og museer
Nyt fra historien
Historisk Samfund for Sydøstjylland opfordrer hvert år arkiver og museer til
at fortælle om nogle af deres aktiviteter i årets løb, samt om hvad der især har
optaget dem i det forløbne år. I de nuværende store kommuner har lokalom‑
råder ofte ekstra brug for huskekraften blandt de lokalhistorisk interesserede,
og det er håbet at fortællingerne kan bidrage til inspiration og udveksling af
erfaringer mellem de lokale arkiver og museer.
For hvert bidrag findes kontaktoplysninger til de bidragende arkiver og
museer.
Indhold:
Brædstrupegnens Hjemstavnsforening
Grejsdals Lokalhistoriske Arkiv
Hjortsvang Museum
Sindbjerg Sogns Lokalhistoriske Forening
Smidstrup og Omegns Museum og lokalarkiv
Sønder Bjært Sogns Lokalhistoriske Forening
Vejle Stadsarkiv
Brædstrupegnens Hjemstavnsforening rummer 3 forskellige typer aktivite‑
ter, nemlig gårdmuseet Stjernholm i Nim, 7 km fra Brædstrup – samt Friheds‑
samlingen og Lokalhistorisk Arkiv, som begge har til huse i det gamle Tinghus
i Brædstrup. Alle afdelingers aktiviteter kan ses på www.braedstruparkiv.dk
Museet Stjernholm åbnede på Valborgaften 30.04.2014 med bål, båltale
og underholdning. Sæsonen bød på Levende Sommersøndage med udstil‑
ling af knallerter, salg af legetøj, underholdning af en tryllekunstner samt
en musikgruppe og vurdering af antikviteter. Den 10.8. afholdtes en frilufts‑
gudstjeneste, og 17. 8. summede huset af aktiviteter under “Levendegørelsen”
med landlige sysler af mange slags håndværk. I september kunne man opleve
“Nat på Stjernholm” med café og fællessang, og sidst i september afholdtes
Store Æbledag, og sæsonen 2014 sluttede med Museumsjul i november med
juleboder.
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Bod ved juleudstilling.

Museet slutter denne sæson med Museumsjul 2015 lørdag den 28. og
søndag den 29. november kl. 11‑16. Her vil være mange juleboder med
jul i posevis – og masser af julegaveidéer. Her er salg af klejner og brændte
mandler, og i caféen kan købes vafler, kaffe og varm gløgg. Kom og se hvilke
aktiviteter, her er gang i – måske får du lyst til at være med sammen med de
øvrige frivillige hjælpere?
Frihedssamlingens formål er at indsamle effekter fra 2. verdenskrig, både
våben, effekter fra modstandsbevægelsens tid og litteratur, og som befinder sig
i de gamle fængselsceller på Tinghuset. Også her har man en gruppe frivillige,
der hjælper med at holde styr på samlingerne, der kan studeres i nogle af de
gamle fængselsceller den første torsdag i hver måned kl. 13.30‑17 – eller efter
nærmere aftale.
Lokalhistorisk Arkiv har ligesom Frihedssamlingen hjemme i den historiske
bygning Det gamle Tinghus i Brædstrup på Østergade 9. Huset er bygget i
1846 og er nævnt i folketællingen 1850 med arrestforvarer med familie samt
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6 indsatte. Vores store læsesal er det tidligere retslokale, hvor vi har mapper
over alle de gamle sogne og kendte steder i hele Brædstrup-området. Disse
mapper studeres flittigt af vores mange gæster. Arkivet har netop afsluttet
et stort projekt omkring scanning af tusindvis af negativer fra en tidligere
fotograf i Brædstrup. Arbejdet er udført af et firma i Aarhus, hvis opgave er
at arbejdsprøve unge mennesker med forskellige vanskeligheder med henblik
på at sluse dem videre ud til virksomheder, der kan gøre brug af netop deres
særlige evner indenfor IT. Vi har glædet os over at have fået endnu et par nye
hjælpere til sortering af arkivalier, så også arkivet summer af aktivitet, både på
et formiddagsarbejdshold om mandagen, et hjælperhold hver anden onsdag
aften i september-marts samt i åbningstiden hver torsdag fra kl. 13.30‑18.
Af og til holder vi åbent hus, når der er andre aktiviteter i huset, sidst ved
en fotoudstilling i Tinghusets kunstlokaler i februar måned. 2 gange årligt
udsendes et nyhedsbrev.
I november 2014 udkom endnu et årsskrift med 11 nye artikler omhandlende
livet i Brædstrup: Landlivsbilleder fra Tirslev (= Brædstrup i 1880’erne) – Et
tidsbillede fra Brædstrup Realskole – En 1864-soldat fra Vissingkloster – Bog‑
holder i Brædstrup Bank under 2. verdenskrig – Efternavnet Skibsted – Halle
Teglværk – En præstekone fra Tønning – Dørup skole, Voerladegård – Min

Fotoudstilling på Stjernholm.
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barndoms jul – Krigsskadeerstatning efter krigen 1864 – samt: Begivenheder
i Brædstrup-området 2013‑14. En alsidig vandring i Brædstrup-området før
og nu. – Årsskrifterne er udgivet siden 1987, og mon ikke der også udkommer
endnu et i november 2015?
Kontaktoplysninger: Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, Østergade 9, 8740
Brædstrup www.braedstruparkiv.dk mail: hjemstavn@mail.dk
Else Bundgaard, sekretær, mail: elsebundgaard@outlook.dk – tlf. 75 75 18 63
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Forretningsliv i Grejsdalen
I Grejsdal Lokalhistoriske Arkiv er vi stadig i gang med registrering af alt
vores indkomne stof. Det vi havde registreret er nu kørt over i Arkibas 5. Vore
flittige hjælpere møder trofast op hver onsdag og kaster sig over arbejdet.
Siden Arkivernes Dag i november 2014 har vi samlet stof om forretnings‑
livet i Grejsdalen. Mange medlemmer kom med oplysninger på Arkivernes
dag og siden er mere fulgt. Derfor kan vi i sommermånederne juni – august
udstille alle de huse, der gennem tiden har haft butikker og forretninger.
Engang havde Grejsdalen 16 købmænd – nu er der ingen.
Kontaktoplysninger: Arkivets åbningstider: Åbent på onsdage fra kl. 14.00‑16.00,
dog ikke den 7. oktober samt december måned og i skolernes ferier. Åbnings‑
tiderne er fra oktober til maj.
Formand Mette Holm Sørensen,
Tlf. 2332 1733
E-mail: grejsdallokalarkiv@gmail.com
Vægten har været brugt i Hulda Nielsens købmandsforretning, Grejs‑
dalsvej 399, 7100 Vejle. Den er indleveret af Ib og Tot Nielsen.
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Hjortsvang Museum – Et 2014
med traditionelle arrangementer
Aktiviteterne på Hjortsvang museum var i 2014 tilrettelagt efter den tradition,
der gennem årene er opstået omkring landsbymuseet. Museets samlinger er
under stadig udvidelse, men snart truer pladsproblemer vor mulighed for at
indlemme nye objekter i de i forvejen omfattende samlinger. Tilslutningen
til museets arrangementer var stærkt præget af vejret den forløbne sæson. I
modsætning til tidligere år, var flere af årets arrangementer rent publikums‑
mæssigt præget af dårligt vejr.
Efterfølgende gives en kronologisk beskrivelse af de arrangementer, der i
2014 blev gennemført i “Landsbymuseet i landsbyen”:

Generalforsamling 26. marts 2014
Der afholdtes generalforsamling og 49 af museets medlemmer deltog i så‑
vel det formelle, som i indlægget efter generalforsamlingen, hvor Jørgen
“Post” Paulsen fortalte om sit liv som postbud gennem 39 år. Med historier
og anekdoter fik han alle til at finde de store smil frem. Jørgen har kørt i
Hjortsvang-området i en stor del af sin tid som postbud. Det var i hvert fald
også tydeligt, at der var flere af tilhørerne, han kendte mere end godt. Flere
fik en godmodig stikpille, men alle tog imod uden protester. En fin aften med
god underholdning.

Foredragsaften “Uroksen, ulven og bjørnen” 3. april 2014
Forårets foredragsaften var i arkæologiens tegn.
Arkæolog Allan Skou Larsen og den lokale amatørmarinearkæolog Ole
Ödman fortalte denne aften om nogle fund, som Ole har gjort på bunden af
Gudenåen. Under fremvisning af mange af fundene fortalte Ole levende om
sine dykninger i Gudenåen ved Aale i flere vinterperioder. Allan Skou Larsen
fulgte op med en beskrivelse og datering af genstandene, der sensationelt
kan dateres til en meget lang periode, nemlig fra Maglemosejægerne 9.000
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år før Kristus til omkring 1.800 år efter Kristus. Altså en periode på næsten
11.000 år.
De mange tilhørere fik en meget interessant oplevelse serveret af et par
engagerede herrer, der forstod at formidle historien om fundene på en spæn‑
dende måde.

Museets udstillingssæsonåbning 27. april 2014
Ved sæsonåbningen 27. april 2014 havde museet igen inviteret medlemmer
af Dansk Veteran Traktor Klub til at udstille nogle af deres gamle traktorer,
maskiner og stationære motorer. Der var virkeligt noget for nostalgikeren
med bare lidt benzin, petroleum eller diesel i blodet. At dufte og høre disse
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herlige gamle klenodier fra før elmotoren blev almindelig og fra dengang, da
en traktor stadig var mindre end en personbil, var en herlig oplevelse.
På museumsmarken blev kartoflerne sat med en kartoffelsætter trukket af
en af en smukt restaureret Bolinder Munktell traktor.
Flere veteranbiler, motorcykler m.v. kunne tages i øjesyn af de mange
gæster, der også i stort omfang ligeledes benyttede lejligheden til at betragte
museets omfattende udstillinger.
Ca. 300 personer besøgte museet på åbningsdagen.

Sommerkoncert den 7. august 2014
Nordic Life leverede en rigtig god friluftskoncert mellem de gamle bygninger,
og ganske som lokalpressen skrev, tændte de nye stjerner i det klassiske univers.
De dygtige musikere i Nordic Life består af Anrijs Ivanovskis, fagottist født
i Letland og bosat i Sverige, Nina Lykke Rasmussen, fløjtenist, også bosat i
Sverige, men opvokset i lokalområdet nemlig i Hornborg, samt Jonas Nakel,
der er tonemester og opvokset i Juelsminde.
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De unge musikere er alle uddannede fra Det Kgl. Danske musikkonserva‑
torium og arbejder med musik på professionelt niveau.
På trods af et skiftende vejrlig aftenen igennem fik tilhørerne en fin mu‑
sikalsk oplevelse med vekselvirkning mellem mere traditionel- og moderne
elektronisk musik.
Enkelte gæster havde medbragt mad eller forudbestilt picnickurv, og de
hyggede sig i kaffestuen inden koncerten.

Høstfest søndag d. 17. august 2014
Denne dag var vejrmæssigt langt fra, hvad vi de seneste mange år har nydt
godt af. Men godt 100 gæster havde trodset vejret og var taget til høstfest. På
trods af regn gennemførte vores dygtige skuespillere høstspillet med titlen
“POTETERNE”, der i store træk handlede om, hvor svært vi danskere havde
ved at acceptere kartoflen som menneskeføde. Det særlige ved dette skuespil
er, at ingen replikker er aftalt på forhånd. Kun den overordnede handling er
fastlagt.
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Kornet på museumsmarken blev ikke høstet. Det var desværre ikke muligt
på grund af regnen, så Egon Christensen fra Korning, med sin 5 fods Fahr
selvbinder, måtte desværre drage hjem med uforrettet sag. Vejrliget havde lagt
temmelig meget af rugen ned.
Erling Lykke viste gamle kornsorter, som han dyrker i sin have på Fyn,
hvor han har mere end 120 forskellige sorter. Erling samler endvidere på bl.a.
kirkefotos, som han medbragte eksempler på.
På museumsmarken foretog enkelte gæster selvopgravning af nye kartofler,
og her blev der også rusket hør, når ikke lige regnen piskede ned.
Pilefletterlauget var trukket inden døre i Honumhuset, drejebænken snur‑
rede i huset, det bedste drejeren havde lært og det samme kunne siges om
rokken i Hornborghuset. Charlotte Poulsen – idékvinden til museets køk‑
kenhave med gamle sorter – viste, fortalte og besvarede spørgsmål om gamle
frø.
Hammeren klingede på ambolten og essen lyste op i den gamle smedje,
hvilket trak mange gæster indenfor.
Kaffestuen i Hattinghuset fik heldigvis besøg af sandsynligvis samtlige
gæster.

Store Æbledag 21. september 2014
Traditionen tro var der igen mulighed for at presse egne æbler til den skøn‑
neste æblemost på denne dag. Mange har gjort det til en familiebegivenhed
at benytte lejligheden til at presse egne æbler på museets udstyr.
Som noget helt nyt havde museet på dagen underholdning af Årsungerne.
Et dejligt indslag med et varieret repertoire og med masser af sang- og livs‑
glæde.
Tørring og Omegns Havekreds afholdte plantebyttemarked for private, og
der blev byttet, købt og solgt mangeartede ting til haven.
De fleste gæster benyttede chancen til at se museets udstillinger, der blandt
andet omfattede den fælleskommunale billedudstilling fra Hedensted Kom‑
munes lokalarkiver, der dette år havde temaet “Gamle butikker i lokalområdet”.
I “Hattinghuset” var der rykind i kaffestuen, hvor der blev solgt kaffe og
æbleskiver.
Rigtig mange mennesker havde valgt at komme til Hjortsvang Museum
denne søndag.
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Julestue/ marked søndag d. 30. november 2014
Dette var traditionelt årets sidste arrangement på Hjortsvang Museum.
Juletræet stod pyntet i stuehuset på Vroldgård, og i de tilstødende bygninger
summede det af aktivitet. Der var boder med juleting og gaveemner, juletræer,
dekorationer og grønt, æbleskiver og gløgg, samt tombola med mange gevinster, der til museets glæde trofast sponseres af handlende og private i området.
Hvirring – Hornborg Kirkekor – under ledelse af Hanne Nørtoft Rasmussen – underholdt de mange gæster med julesange, der var medvirkende til at
forøge julestemningen dog uden tilhørende sne.
Mange var mødt op, og der var masser af gratis julestemning til alle.
Museet har nu åbnet sæsonen 2015 med et program, der naturligt følger traditionen fra tidligere år. Dog suppleres programmet dette år med et arrangement
i juni måned i anledning af 30-års dagen for museets åbning.
v. Benno Ellebæk Kristensen og Verner Markussen
Kontaktoplysninger: Hjortsvang Museum, Bækvej 20, 7160 Tørring. www.
hjortsvangmuseum.dk, tlf. 75676455
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Elektricitet i Lindved og omegn gennem 100 år
Ved årsskiftet 2014/2015 var det præcis 100 siden, at de første elektriske
pærer blev tændte i Lindved og omegn. Sindbjerg Sogns Lokalarkiv har på
forskellig vis været involveret i jubilæet.
I efteråret 2014 markerede Lindved El begivenheden under festlige former
og Lokalarkivet tog sig af opstilling af plancher med billeder og beskrivelser af
de vigtigste begivenheder, hvad angår elektricitetens historie i lokalområdet,
ligesom Ole Jørgensen havde udarbejdet en folder om emnet til uddeling.
Vores medlemsblad 2015 for Sindbjerg Sogns Lokalhistoriske forening
handler om elektricitetens start i Lindved/Ulkær området.
Det følgende er uddrag herfra.
I første fjerdedel af 1900-tallet blev der bygget rigtig mange elektricitets‑
værker i landsbyerne i Danmark. Hvornår det skete og hvor værkerne kom til
at ligge blev som regel afgjort af nogle lokale fremsynede personer. I Sindbjerg
sogn blev det første tilløb til et elektricitetsværk taget på et møde d. 11. maj
1914 i Vester Ørum Forsamlingshus om at anlægge et elektricitetsværk ved
Laage Mølle. Den 22. maj 1914 skriver Vejle Amts Folkeblad at udvalget ikke

Lindved-Ulkjær Elektricitetsværk, bygget 1914 på Gl. Landevej 8.
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har kunnet enes om planens realisation, idet nogle af udvalgets medlemmer
holder for, at værket bør ligge i Lindved.
Og således blev det, og allerede den 25 maj 1914 blev der holdt stiftende
generalforsamling på Lindved Kro angående elektricitetsværket for Lindved –
Ulkær.
Starten på brugen af el blev i høj grad præget af 1. verdenskrig med begræns‑
ninger af vareforsyninger og forskellige restriktioner. Mod slutningen af 1917
mærkede man for alvor krigens konsekvenser.
Det førte til forbud mod brug af kværn og el-strygejern samt strømafbry‑
delse fra kl. 10 om aftenen til kl. 8 om morgenen. Tærskning blev tilladt fra
kl. 8 til kl. 12 middag følgende dage:
mandag Båstrup, tirsdag Sindballe, torsdag Lindved, fredag Ulkær.
Senere blev det yderligere indskrænket så der nu kun måtte tærskes en dag
om ugen. og hver lokalitet fik tildelt 1 time. Efter protokollen: “Det vedtages
at værkpasseren skal rundt til hver enkelt andelshaver og oplæse ovenstående” I et
mødereferat senere heder det: “Det vedtoges enstemmigt at idømme Anton Sørensen, Lindved en bøde på 25 kr., fordi han har overtrådt forbuddet, med brugen af
kværn”
Det fremgår også af protokollen, at møllersvend Andreas Jensen blev anta‑
get til at passe værket fra starten i 1915. Han var møllersvend hos Schurmann,
Lindved Mølle. Han var såkaldt autodidakt “Værkpasser”. Årslønnen var 400 kr.
+ 100 kr. ved tilfredshed, samt med kost og logi, og der var indrettet et værelse
på elektricitetsværket.
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Tranformatortårn i Ulkær.

I 1920 fik han titlen værkbestyrer og årslønnen var nu steget til 2500 kr. med
gensidig opsigelsesvarsel. Han skulle så også “passe værket i et og alt samt aflæse målere”. Heri har der ligget, at han selv skulle sørge for afløsning og den
hjælp, der nu var behov for. Man blev i meget høj grad tilfreds med Andreas
Jensen, og han var i over 40 år manden, der sørgede for elektricitet i Lindved
og omegn.
I 1940 ved begyndelsen af krigen blev der indledt et samarbejde med Vestbirk
og oplands Højspændingsanlæg (VOH) om levering af strøm. Med denne ord‑
ning blev rationeringerne ikke af samme omfang som under første verdenskrig.
I 1950 indgik man i VOH, og værket og bestyrelsen blev nedlagt. Med det
gik man fra jævnstrøm til vekselstrøm, og med det, blev der opført en række
transformator tårne i oplandet bl. a. denne I Ulkær. Tårnet er tinglyst 29. maj
1951 og er formentlig bygget året før.
Ved motorvejsbyggeriet Ølholm – Vejle i 2013 blev tårnet overflødiggjort,
men en kreds af borgere sikrede at tårnet fik lov til at blive stående som et va‑
rigt kulturminde. Der er dannet et bylaug, der sikrer vedligeholdelsen, ligesom
der på årsdagen for tinglysningen bliver inviteret til en sommersammenkomst
med servering af pølser, øl og vand.
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I Arkivet kan vi glæde os over god tilslutning til vores arrangementer bl.a.
generalforsamlingen i Foreningen, arkivernes dag og byvandringerne, men
også i Arkivets normale åbningstid.
Vi tror, at en del af det pæne fremmøde skyldes vores hjemmeside www.
sindbjerg-lokalarkiv.dk og ikke mindst at vi nu også er på facebook: Sindbjerg
Lokalarkiv.
Vi bidrager også med registreret materiale til www.arkiv.dk
v. Torkild Jacobsen
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Smidstrup og Omegns
Museum og lokalarkiv
Der er 2 mærkedage der bliver markeret på museer rundt i landet. Vi er også
med til at markere dagene med 2 særudstillinger. Det drejer sig naturligvis om
70 året for Danmarks befrielse og 100 året for kvinders valg- og stemmeret
til Landsting og Folketing.

2. Verdenskrig
Museets udstilling om 2. Verdenskrig viser folks opfindsomhed, når der var
mangel på næsten alt. F.eks. hjemmelavet sæbe fremstillet af svinefedt, sko
hvor læderet er erstattet af garvet rødspætteskind, en barnekjole syet i fald‑
skærmsstof osv.
Danskerne lavede også deres stille protester mod besættelsen, ved blandt
andet at bære nationale symboler, eksempler herpå er bl.a. kongeemblemet,

Til sæbe: 6 pund fedt eller flæsk, 6 liter vand,
1 pund sæbesten, nitrobenzol eller salmiak‑
spiritus. Koges i 2 timer, derefter 1 pund salt
i en gruekedel, sæben koges ½ time derefter.
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et modstands tørklæde, hæklet hue med de engelske farver, endvidere en lille
samling af ting som fangerne fremstillede, blandt andet i Frøslev Lejren.

Kvinders valgret 1915
Grundlovsdag i 1915 fik kvinderne efter mange års kamp valgret. Der skulle
gå 66 år inden da.
Da grundloven blev vedtaget i 1849 var det som bekendt kun mænd over
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30 år, og som havde en vis indkomst og ejendom, der kunne blive valgt. Det
betød reelt at kun 15 % af befolkningen havde stemmeret. Man talte om de
“7 F” der var udelukket fra politik. Det var: Fruentimmere, folkehold, forbrydere,
fattiglemmer, fjolser, fallenter og fremmede.
Det første skridt på vejen til ligestilling mellem kønnene var med “Me‑
nighedsrådsloven” i 1903, hvor der var lige adgang for mænd og kvinder,
ligeså til “Værgeråd” og “Hjælpekasser” der kom i 1907. Disse 2 råd tog
sig af områder, som det var naturligt for kvinder at beskæftige sig med,
nemlig børnesager og fattigdoms anliggender, og der blev da også valgt en
del kvinder til de udvalg.
Udstillingen viser også de første kvinder der blev valgt til henholdsvis
menighedsråd, sogneråd og Børkop byråd.

Miniby
Et nyt tiltag er i sin vorden. En af byens borgere kom med et forslag om at
“bygge” Smidstrup by, som den så ud i 1950, med butikker, håndværk osv.
Medarbejdere på museet har hentet inspiration bl.a. fra Egtved. I øjeblikket
er pensioneret tømrer Knud Rasmussen i gang med at opmåle huse og veje i
formatet 1:100. Det er et stort projekt, som vil tage lang tid. “Men Rom blev
jo heller ikke bygget på en dag”.

Arkivernes dag 2015
Som opfølgning på dette projekt vil vi på Arkivernes dag 2015 arbejde med
det historiske perspektiv omkring de enkelte butikker, erhverv og huse. Hvem
startede den vognmandsforretning eller den bagerbutik, hvem havde det hus
før osv.
Vort mål er at folk vil bidrage med historier og billeder, og også at få de
nuværende ejere af husene gjort interesserede i stedets fortid.
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Skoletjenesten
Vi har i vinter oplevet en stigende interesse for skoleklasse besøg, det skyldes
ikke mindst at vi har fået en pensioneret lærer til at varetage denne opgave.
I det hele taget oplever vi en stigende interesse for museum og lokalarkiv.
Udover de nævnte aktiviteter er der traditionen tro byvandring og den
traditionelle høstdag som finder sted om fredagen i byfest ugen.
v. Inger Skov, medarbejder ved Lokalarkiv og museum
Kontaktoplysninger: Smidstrup og Omegns Lokalhistoriske Arkiv og Mu‑
seum, Præstegårdsvej 74, 7000 Fredericia. smidstrupoma@gmail.com, www.
smidstrupmuseum.dk.
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Lokalhistorisk Forening
for Sønder Bjært Sogn
Af Steen Andersen og Christian Holdt

Det er tid til et tilbageblik på det seneste års aktiviteter i foreningen. Deltagel‑
sen til foreningens arrangementer har stort set været det samme som i årene
forud. Dette sammen med en kun lidt stigende medlemstilgang viser, at for‑
eningens aktivitetsniveau har fundet et stabilt og absolut tilfredsstillende leje.
Første arrangement i sæsonen 2014/15 var en rundvisning på Kongeåmuseet i
Vamdrup, hvor Poul Berrig, formand for Kongeåmuseet, entusiastisk fortalte
om museet og grænsedragningen i 1864, som fik stor betydning for de otte
sogne. Vamdrup blev på dette tidspunkt en meget stor jernbanestation, som
frem til genforeningen i 1920 var Danmarks tredje største jernbanestation
efter København og Fredericia. Det var et meget velbesøgt og interessant
aftenarrangement.
På Lokalarkivernes dag præsenteredes traditionen tro foreningens kalender
for det kommende år. Årets tema for Bjert-Kalender 2015 er tidligere tiders
forretningsliv i Bjert. Kalenderen viser 12 billeder, som alle fortæller en lille
historie om en forretning eller virksomhed i Bjert.
Året 2015 begyndte med et meget velbesøgt arrangement om brugsbevæ‑
gelsen i sognet. Aftenen indledtes med, at et medlem fra bestyrelsen fortalte
generelt om andelsbevægelsen, som man med rette kan sige blev født i 1866
ved stiftelsen af Danmarks første brugsforening i Thisted. Den blev stiftet af
provst Hans Christian Sonne. Efter denne indledning fortaltes om sognets
tre brugsforeninger, der alle blev stiftet 1897. En fra bestyrelsen fortalte om
Vesterløkke Brugsforening, der stadig eksisterer, mens et andet bestyrelses‑
medlem fortalte om Agtrupskov Brugsforening, som blev nedlagt i 1975. Til
fortællingen om sognets tredje brugsforening, Sdr. Bjært Strand og Mark
Brugsforening, allierede foreningen sig med et af foreningsmedlem til at for‑
tælle om brugsens historie. Denne brugsforening blev også nedlagt i 1975.
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I forbindelse med foreningens generalforsamling var der besøg af den nye
direktør for Koldinghus, Thomas Thulstrup, der præsenterede sig selv og
fortalte om sine visioner for slottet og museet. Igen et godt og spændende
indslag til generalforsamlingen.
Til sæsonens sidste arrangement tages medlemmer og andre interesserede med
på en gåtur fra Plejecenter Egebo, hvor lokalarkivet har lokaler, til Sdr. Bjert
Centralskole. På turen, der tog godt en times tid, fortaltes om bygninger, hvori
der har været små håndværksvirksomheder og forretninger. Noget af turen
gik ad den gamle jernbane, forbi den meget velbevarede stationsbygning og
ad den gamle jernbanebro over Binderup Mølleå. Det var en god opfølgning
på temaet for Bjert-Kalender 2015.
Ud over de forannævnte arrangementer har foreningen videreudbygget den
meget populære plancheudstilling om gårde i sognet. Den udvidede udstilling,
der nu omfatter 30 plancher blev præsenteret på Lokalarkivernes dag, hvor den
igen gav anledning til mange samtaler mellem de besøgende, som mindedes
gamle dage på gårdene. Udstillingen viser gamle billeder af de enkelte gårde
samt nutidsbilleder ved siden af. Desuden er der en lille historie om hver
enkelt gård. Der kommer stadig mange besøgende fra nær og fjern for at se
udstillingen. Disse besøg finder vi af meget stor betydning for arkivet, idet
vi dermed kommer i kontakt med mange mennesker, som kan give os endnu
mere viden om arkivets billedsamling.
Kontaktoplysninger: Lokalhistorisk Foreningen for Sønder Bjært Sogn
Vesterløkke 10, kld., 6091 Bjert, Telefon nr. 75526091
www.bjert-lokalarkiv.dk, E-mail: bjert-lokalarkiv@mail.dk
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Fra kælder til kvist - historien om
flytningen af et arkiv og lidt andet
På Vejle Stadsarkiv har det sidste stykke tid ikke været helt arkivgennem‑
snitligt. 2014 lagde dog meget gennemsnitligt ud. Vi ordnede, registrerede,
havde gæster på læsesalen, afholdt arrangementer om aktuelle emner som
200 året for undervisningspligtens indførelse, og lokalhistoriske indslag om
blandt andet en kendt vejlensisk pressefotograf ved navn Oskar Jensen. Og
selvfølgelig meget andet. Oskar Jensen kommer vi i øvrigt tilbage til …
Som året skred frem, stod det imidlertid klart, at der skulle ske noget eks‑
traordinært på Vejle Stadsarkiv. Et nyt kapitel skulle skrives. Fra slutningen af
august til begyndelsen af september stod den således på flytningen af arkivet
til en ny central placering i Vejle i den tidligere Amtmandsbolig på toppen
af Mariaparken. Forud var gået en periode med nedpakning, oprydning og
hvad, der nu hører en forestående flytning til.
Vi fik os installeret på kvisten, mens store dele af resten af huset skulle

Vejle Stadsarkivs nye hus.
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ombygges. Også en midlertidig læsesal så hurtigt dagens lys, så vores gæster
igen kunne komme på arkivet. Arbejdet med at indrette de historiske rammer
som byens nye arkiv med blandt andet nye publikumsfaciliteter kunne nu tage
sin begyndelse. Et langt sejt træk var i vente. Også i kældermagasinerne var
der arbejde nok. Historien om flytningen af et arkiv handler ikke mindst om
håndtering af arkivets samlinger. Mange æsker blev håndteret, flere tons blev
flyttet, og en enkelt edderkop dukkede vist også op i ny og næ. Arkivalier, som
ikke allerede var blevet flyttet til Fællesmagasinerne, hvor der er optimale
opbevaringsforhold blandt andet klimamæssigt, blev desuden flyttet dertil i
forbindelse med den store flytning. Så fik vi også styr på det.
Tiden gik, og i skrivende stund (foråret 2015) er vi optaget af at indtage
hele huset fra kælder til kvist og af for alvor at åbne byens nye arkiv for alle
interesserede. Mange vejlensere har heldigvis allerede kigget forbi. Uden for
vinduerne står Mariaparken i fuldt forårsflor, og vi glæder os til, at til at endnu
flere besøger huset på toppen af parken og hjælper os med at sætte præg på
det nye Vejle Stadsarkiv.
Nå ja, Oskar Jensen. Inden flytningen af arkivet for alvor tog fart var der
Sommer i Vejle, på Vejle Stadsarkiv. Forårets store interesse for Oskar Jensens
motiver mundede ud i en udstilling bestående af sommermotiver fotograferet
af den tidligere pressefotograf ved Vejle Amts Folkeblad. Ligesom BilledCaféerne omhandlende samme person var også udstillingen med highlights
af sommer i Vejle populær. Og lige om lidt er det skam sommer igen …
Således historien om flytningen af et arkiv og lidt andet. Og vi var lige ved
at glemme at nævne lanceringen af arkiv.dk, som jo også gik i luften midt i
det hele. Samt at vores frivillige pt. er ved at vende tilbage til arkivet efter et
ufrivilligt eksil i forbindelse med hele flytteprocessen. Det glæder vi os meget
til.
Kig endelig forbi Vejle Stadsarkiv. Vi viser meget gerne rundt. Vi lover
ikke, at vi er helt gennemsnitlige, men det gør måske heller ikke så meget.
Det sidste stykke tid er i hvert fald fløjet af sted.
Kontaktoplysninger: Vejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17, 7100 Vejle, Telefon:
76 81 20 00 Hjemmeside: www.vejlestadsarkiv.dk Tlf.: 76 81 20 00. Mail:
vba@vejle.dk
Kontaktperson: Maibritt Hostrup Mark. Mail: mahma@vejle.dk
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Anmeldelse
Sten Krarup og Klavs Bo Sørensen: Frederikskirken i Vonsild. Vonsild Me‑
nighedsråd 2015.
136 sider, rigt illustreret. Bogen sælges i kirken, i lokale boghandlere, i
Museet på Koldinghus, Visit Kolding samt Vor Frue Kirke i København.
Pris:50 kr.
ISBN 978‑87‑998025‑0‑0
Københavns Domkirke, Vor Frue Kirke, har en lillebror i Vonsild syd for Kol‑
ding. Frederikskirken i Vonsild er ligesom sin storebror tegnet af den danske
klassicismes store arkitekt C. F. Hansen (1756‑1845), der også var arkitekten
bag yderligere tre kirker i det nuværende Danmark: Christiansborg Slotskirke,
Hørsholm Kirke og Skagens Kirke. Desuden tegnede han i Hertugdømmerne
Slesvig, Holsten og Lauenborg, hvor han var landbygmester fra 1784, bl.a.
Mariekirken i Husum og Vicelinkirken i Neumünster. C. F. Hansen huskes
desuden især for de mange landhuse og villaer på Elbchaussèe og Palmaillen
i Altona ved Hamburg samt Domhuset på Nytorv i København.
Menighedsrådet i Vonsild har med den nye bog ønsket at markere, at C.
F. Hansens Frederikskirke i 2012‑13 gennemgik en omfattende indvendig
istandsættelse og tilnærmelsesvis fremstår som ved kirkens indvielse i 1824.
Bogens forfattere er sognets præst gennem 37 år, Klavs Bo Sørensen, og
Sten Krarup, kirkens bygningssagkyndige siden 1997. Forfatterne beskriver
sognets og kirkens historie, og bogens tekst bliver ydermere lettilgængelig
takket være det enkle og elegante layout med en billedside og en tekstside på
hvert opslag.
Frederikskirken i Vonsild måtte helt fra starten gennem en sparerunde, der
bevirkede, at tårnet fik en anden placering end den, C. F. Hansen oprindeligt
havde foreslået på sine tegninger. Tårnet blev rykket tilbage, så det delte væg
med vestgavlen ligesom også kirkebænkene og alterbordet blev udført simp‑
lere end oprindeligt tænkt. Ved en ombygning i 1880 blev tårnet forhøjet, så
kirken nu “lignede en rigtig Kirke”, og gennem årene blev der foretaget større
og mindre istandsættelser, som medvirkede til at ændre hovedindtrykket af
kirken og sløre C.F. Hansens enkle og rene arkitektur og interiør. I midten
af 1990’erne blev kirkens ydre istandsat; murene blev renset i bund og befriet
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for plastikmaling, inden kirken igen blev kalket i den oprindelige gullige tone.
Det blev drøftet, hvorvidt tårnet skulle føres tilbage til dets oprindelige ud‑
seende, og trods en heftig offentlig debat vedtog menighedsrådet at halvere
tårnet. I årene 2012‑13 blev kirkens indre restaureret i C. F. Hansens ånd og
rummet ført tilbage til et mere oprindeligt udseende, idet kirkerummet stadig
skulle kunne dække en ny tids behov. Apsis blev ført tilbage til sit oprindelige
udseende ved at skjule den malede udgave af Bertel Thorvaldsens frise i Vor
Frue Kirkes kor, som var blevet udført i slutningen af 1890erne. C. F. Hansens
samtidige, den nyklassicistiske billedhugger Bertel Thorvaldsen (1770‑1844),
forsvandt imidlertid ikke fuldstændigt fra kirkerummet, idet de mange af‑
støbninger efter Thorvaldsens værker, som gennem årene var blevet placeret
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i kirken, nu for alvor satte præg på kirkens udseende. Døbefonten, et relief
med “Kristus i Emmaus”, evangelist-medaljoner og et relief med syngende og
spillende engle er alle kopier udført efter værker af Thorvaldsen, men også
billedhuggerne Georg Chr. Freund (1821‑1900) og Th. Stein (1829‑1901)
er repræsenteret af skulpturarbejder. Med ændringen af apsisvæggen kunne
prædikestolen genopsættes på sin oprindelige plads over altret. Prædikestolen
blev suppleret med en løs læsepult, så præsten til daglig kan prædike stående
på gulvet. Teknisk og funktionelt skulle kirkebænkenes siddekomfort forbed‑
res, og endeligt skulle alle overflader istandsættes og males, så farverne blev
afstemt til en helhed.
Alt dette og meget mere til, beskrives indgående i bogen og illustreres af
en lang række smukke og stemningsfulde fotos af før og nu.
Nina Damsgaard
Overinspektør
VejleMuseerne-Kunstmuseet
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