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FORORD
Redaktionen har i denne årbog søgt at bely
se historiske emner fra hele amtet. Em
nerne spænder vidt, både i emner og i tid. 
Alligevel mener vi, at forfatteren Hans Vil
helm Kaalunds vers fra 1877 kan stå som 
motto for dem alle:

’’Kamp må der til, skal livet gro,
ej kamp blot for dagligt brød,
men kamp for frihed i liv og tro, - 
ti evig stilstand er død !”

To artikler beretter om et herregårdsmiljø. 
Den ene handler om Mattrup Gods’ histo
rie gennem ca. 600 år, til hverdag så vel som 
til fest; to konger lagde vejen forbi, 
Christian den III og Frederik den VII. Men 
den fortæller også om en skurk, en hustru
mishandler, der må fortrække til Ostindien!

Historien om Klaus Glambck viser hvor
dan en fattig adelsmand i 1500-tallet kunne 
arbejde sig hen imod de højeste embeder. 
Det mandsmod, han udviste på togtet til 
Ditmarsken, skaffede ham Frederik den Ils 
bevågenhed. Kongen bekostede hans bryl
lup og overlod ham opgaven at holde et 
vågent øje med den unge prins Christian. 
Klaus Glambek til Rask, Værholm og Bjerre 
(1537-1591) blev kongens lensmand på 
Skanderborghus, Aakjær og Stjernholm. 
Men Frederik den Ils død ændrer vilkårene 
for den foretagsomme adelsmand.

Tre artikler belyser emner fra det kirkeli
ge område. En artikel omhandler kloster
bygninger i Vejle, Kolding og Horsens. Ud
gravninger i Horsens har givet ny viden om 
disse datidens imposante bygninger. I en 
anden følger vi en afholdt præst Peder Han
sen Billcschou, sognepræst i Engum fra 
1705 til 1753. To ægteskaber, mange børn, 
dødsfald i familien og en katastrofal ilde
brand, hvor han mistede alt jordisk gods, 
men hvor de 22 personer, der sov under 
præsteboligens tag, blev reddet. Den sidste

artikel indenfor denne emnekreds handler 
om konfirmation. Forordningen fra 1736 
gjorde det til en pligt at blive konfirmeret. 
Uden denne kirkelige handling kunne man 
blandt andet ikke gifte sig eller blive soldat! 
Siden blev det en vigtig tradition, hvis ud
vikling vi følger op til nutiden med billeder 
af konfirmationshold og reklamer for ting 
og klæder, der bør anskaffes til den store 
dag'

I artiklen ”At leve og overleve” stilles 
skarpt på arbejdernes barske vilkår i slut
ningen af 18oo-t.allet. Fattigdom, store bør
neflokke, korporlig afstraffelse både i hjem 
og i skole, udvandring til Amerika, sygdom 
og fornedrelsen ved ikke at blive regnet for 
noget. Om tyende og dannelse af fagfore
ninger. Tilværelsen var en kamp i en grad, 
som det kan være svært at fatte i vore dage.

Besættelsestiden dukker op i artiklen 
”Da vi ville skyde en tysk soldat”. Den for
tæller lidt om unge dansksindede sønderjy
ders urimelige vilkår under tysk militærtje
neste, men skildrer også skæbnens forun
derlige krin kelkroge!

Som afslutning bevæger vi os ind i den 
lokale bankverden. De fleste vil kunne 
huske, hvordan kendte banker blev opslugt 
af større banker eller indgik fusioner med 
andre. Men hvorfor skete det egentlig, og 
hvordan gik det til? Bankerne har været og 
er stadig rygraden i det lokale erhvervsliv 
og derfor en vigtig del af egnens historie. 
Redaktionen er glade for at kunne bringe 
denne første del af beretningen om ban
kernes udvikling i Vejle Amt. Anden del 
kommer i årbogen i 2004.

Til disse artikler føjer sig de faste bidrag 
med nyt fra museer og arkiver og en over
sigt over litteratur med relation til amtet. 

God læselyst
Redaktionen
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Mattrup Gods i fortid og nutid

Af Aage Holm Due"

Delte er en del af' historien om det gomle Mattrup Gods i Thyrs ting sogn, 
tidligere Skanderborg Amt, nu Vejle. Tilbage i middelalderen var det blot 
en større gård, men nedlæggelsen af den gamle røverborg Tranholm og 
over ¡lytningen af det dertil hørende kongelige len gav omkring 1490 vok
seværk, så godset op igennem tiderne udxhklede sig fra al have været en 
almindelig sædegård, til at blive el storgods, først med hartkorn til et ba
roni og senere igen - i Bygholm-tiden - til et grevskab21. I året 2003 kan 
familien Westenholz fejre 150 års jubilæum på Mattrup, og den ne anled
ning fik Aage Holm l)ue til al skrive nedenstående artikel.

Tidsrummet fra ca. 1400
til ca. 1700

Det er blevet antydet, at det ældste Mat
trup lå et helt andet sted, men der er ikke 
arkæologiske holdepunkter for det, og 
det er næppe heller sandsynligt, idet be
liggenheden på plateauet ud til kanten af 
den dybe ådal er en hensigtsmæssig 
beliggenhed, da gården er omgivet af na
turlige forsvarsværker på alle sider: Vand
løb, små søer og skrænter3’. I 1388 næv
nes gården første gang i de skriftlige kil
der i forbindelse med en mindre arvesag, 
hvori væbner Christen Skram bettenkes.

11 år senere benævnes Christen Skram 
som ridder. I 1453 arvede sønnen Niels 
Skram Mattrup, efter at han havde skiftet 
med broderen Peter Skram til Urup. Ved 
samme lejlighed overgår den gamle vand
mølle Stidsgård (= Stids Mølle) til Mat
trup.

Hvor stor Mattrup har været på dette

tidspunkt er uklart, ligesom der heller 
ikke findes overleveringer vedrørende 
bygningerne. Det mest sandsynlige er, at 
Mattrup omkring 1450 har været en mid
delstor sædegård uden store grundmure
de bygninger, men overvejende i bin
dingsværk. Pesten, den sorte død, havde 
hærget egnen omkring 1350, så mange 
gårde og bosteder, ja, hele landsbyer lå 
øde hen og kom kun langsomt på fode 
igen. Landbrugsøkonomien var på lavt 
blus og trak lange skygger op igennem 
1400-tallet.

Nyere undersøgelser (1976) tyder på, 
at den midterste del af hovedbygningens 
midterfløj er fra før 1500-tallet. Den del 
med udvendig adgang lfa gårdspladsen 
ned til den hvælvede kælder er blevet 
sammenlignet med “Sønderhuset” på 
Tjele Gods, som er et middelalderligt hus 
af beskeden størrelse (170 m2) ".

Niels Skram blev gift med Else 
Jensdatter fra Frøslevgård, og i ægteska
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bet kom der 2 børn: sønnen Henrik, der 
døde ung, og datteren Kirsten Nielsdatter 
Skram, som blev gi i i med Erik S tygge sen 
Rosenkrantz, der stammede fra Hervring- 
holm på Norddjursland. Selv om det er 
en smule uklart, hvornår Erik S tygge sen 
Rosen kran tz reelt overtog Mattrup, må 
man konstatere, at han fik en ganske lang 
regeringsperiode. I 14S9 førte han en 
proces mod bønderne i Ring vedrørende 
’’Euglrisdam”, et stort eng- og moseområ
de på sognegrænsen imellem Grædstrup 
og Ring. Fra 1490 til 1535 besad han 
Tranholm len. At være herremand i 
mindst 45 år på den samme gård var no
get afen bedrift i hine tider.

Erik Styggesen Rosenkrantz’s datter 
Karen Eriksdatter Rosen kran tz blev ca. 
1530 gift med en jawnaldrende mand fra

den danske højadel, nemlig Eiler Har
denberg,” den senere rigshofmester, der 
var født på det fynske storgods Hvedholm 
nær Fåborg. Faderen Erik Hardenberg 
var faldet nogenlunde samtidig med søn
nens fødsel på danskernes første togt til 
Ditmarsken. Det togt, hvor den forsvaren
de bondebefolkning snedigt udnyttede 
terrænet og fuldstamdig udmanøvrerede 
den danske luer. Hardenbergerne ned
stammede fra den hannoveranske uradel, 
der omkring 1340 havde fået fodfæste i 
Danmark. Om Eiler Hardenbengs ung
dom og uddannelse vides ikke meget, 
men de poster, han senere fik, tyder på 
sproglig og diplomatisk lærdom. Allerede 
godt 30 år gammel, samtidig med sit gif
termål, blev han lensherre for første 
gang, nemlig på Roskildebispens borg,

Mal truf) Gods set Jra sydøst.
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Dragsholm. Omkring 1542 fik Eiler Har
denberg et nyt len, Odensegård og Set. 
Hans Kloster, men det varede ikke ved, 
for i samme år blev han omdirigeret til 
lensmand på Malmøhus. Et par år senere 
blev han optaget i rigsrådet. Karrieren var 
nu igen på skinner. Kongen manglede en 
lensmand til den udsatte post på Gotland, 
og her fik Eiler Hardenberg en rimelig 
lang og god funktionstid (1544-51), men 
desværre mistede han sin hustru Kirsten 
Skram Rosenkrantz i 1549. 2 år senere gik 
vejen tilbage til Dragsholm, men kun for 
en kortere periode på ca. 3 år, derefter 
igen til Malmøhus.

Eiler Hardenberg forsvarede heltemo
digt Dragsholm imod de grevelige i 1535. 
I forbindelse med sin anden Dragsholm
periode blev han udnævnt til hofmester 
for tronfølgeren (den senere Frederik 
II). I oktober 1558, da Eiler Hardenberg 
befandt sig hjemme på Mattrup, havde 
han den glæde, at kong Christian III var 
hans gæst et par uger.

I 1559 besteg Frederik II tronen, og 
umiddelbart efter udnævntes Eiler Har
denberg til rigshofmester, landets for
nemmeste stilling. Hermed toppede kar
rieren. Den nye stilling blev kun kortva
rig, idet der opstod et misforhold til kon
gen omkring 1562. Det var der flere for
skellige grunde til. Således billigede Eiler 
Hardenberg ikke kongens ønske om at 
ægte en brordatter (Anna Hardenberg). 
Eiler Hardenberg vidste alt for godt, at 
det ville medføre megen ulykke, hvis kon
gen ophøjede en undersåt til dronning 
(dronning til venstre hånd).

Et udenrigspolitisk hverv, der løstes med

held, var ledelsen af et gesandtskab til 
zarens hof i Rusland i 1562. Dette skulle 
formå zaren til at anerkende kongens 
brors (Hertug Magnus) besiddelser i 
Livland (nu en del af Letland).

Det er uvist, hvor megen tid Eiler 
Hardenberg tilbragte på Mattrup. På 
grund af sine mangeartede politiske 
gøremål har det næppe været mange 
sammenhængende år, men hele sit liv 
havde hustruen følt sig stærkt knyttet til 
sit fødehjem. Det lykkedes begge i fælles
skab via forskellige mageskifter at gøre 
gården til en stor ejendom. Ud over Mat- 
trup ejede han store gårde på Fyn, bl. a. 
Vedtofte (Brahesholm) og Skovsbo. Eiler 
Hardenberg havde historiske og religiøse 
interesser, der udmøntede sig i salmedigt
ning.

Eiler Hardenberg ejede også jord samt 
huse og fiskedamme ved Smedegade i 
Horsens by. Det havde sammenhæng 
med, at herregårdene i 1500-tallet også 
var handelsstationer. Her fra solgtes varer 
til bønderne. Det kunne være hollandsk 
klæde, tjære, forarbejdede brædder, red
skaber afjern, saltet sild, øl og honning. 
De fleste varer kom med skib til den nær
meste købstad, hvis borgere også kunne 
være aftagere.G)

Eiler Hardenberg døde i Horsens i 
1565. I første omgang blev han gravsat i 
Gråbrødre Kloster, men senere overførtes 
kisten til Klovborg Kirke.

Eiler Hardenbergs højtuddannede søn 
Erik7) efterfulgte faderen som ejer af 
Mattrup. Han fødtes omkring 1534 på 
borgen Dragsholm. Der var latinskole
gang i Vejle, Malmø og Visby. Senere blev 
han sendt til Danzig og Welmingen for at
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blive fortrolig med det tyske sprog. 
Senere igen, da han var omkring 17 år 
gammel, begyndte han på Københavns 
Universitet, 2 år efter fortsatte han i 
Wittenberg, hvor selveste Melanchton 
blev hans kerer, og de 2 sidste studieår 
tilbragtes i Strassbonrg og Paris. Herefter 
forsatte Erik Hardenberg med krigstjene
ste i Frankrig, og i 1559 havde han en 
ledende post i den danske hær, der tog på 
afstraffelsestogt til Ditmarsken. Måske for 
Erik Hardenberg et ønske om at hævne 
sin farfar.

I 15(51 var han i Odense blevet gift med 
Anne Rønnow," en datter af rigsråd Eiler 
Rønnow til Hvidkilde ved Svendborg. Det 
var virkelig to grene af' den danske høja
dels slægter, der her forenedes. I 1572 
modtog han Hagenskov len som pant for 
krigslån til kongen.

løvrigt var han storgodsejer, for udover 
Mattrup, som han betragtede som sit ho
vedsæde, ejede han også Ved tofte 
(Brahesborg), Skovsbo ved Kerteminde, 
Fårevejle på Langeland samt part i Hvid
kilde.

Erik Hardenberg og fru Anne Rønnow 
var byggeglade, og i årene 1578-1591, 
som var hele den danske adels store byg
geperiode, opførtes tidsmykkede renæs
sanceslotte på såvel Skovsbo som Mat- 
trup.

Hovedbygningen er sandsynligvis op
ført på resterne af et middelalderhus fra 
Erik Styggesen Rosenkrantz’ eller måske 
endda Skramernes dage. De bevarede 
kældre er fra før år 1500. Til sydfløjen har 
knyttet sig et vesthus med tårn. Kapellet 
har muligvis blot været et enkelt stort 
rum i huset. Man mener, at alabasterbil-

ledet af opstandelsen i Thyrsting Kirke 
samt prædikestolen i Træden Kirke er fra 
kapellet. Renæssancesøjlerne med pryd
bælter, som i mange år stod foran Rod
vigsballe, stammer også fra Hardenbergs 
hovedbygning."

I slutningen af 1500-tallet ombyggedes 
Klovborg Kirke. Skibet forlængedes, og 
under det nye kor indrettedes en hvælvet 
gravkrypt. Den er ikke tilgængelig, men 
rummer mindst 37 kister, som fortrinsvis 
tilhører familierne Hardenberg og Thy- 
gesen. Efter midlertidigt at have været 
gravsat andre steder overførtes kisterne 
med Eiler Hardenberg (død 1565) Erik 
Hardenberg (død 1604) og Anne Røn
now (død 1609) hertil. Der har været

Eiler I lardenberg (ca. 1500-1565), i en periode rigsko/ine- 
sler, skrev sig til Matlrup, skønt han ejede flere andre store 
godser.
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nedsætninger i krypten i tidsrummet, ca. 
1555 til 1822.

Når Klovborg Kirke er blevet gravkirke, 
hænger det sammen med, at den var Mat
trups ejendom i tiden før reformationen 
og igen i perioden 1695-1912.

Anne Rønnows forældre ejede ud over 
store godser på Fyn også en pragtfuld bin
dingsværksgård i Odense, Rønnows Gård, 
der oprindelig lå i Nørregade i Odense, 
findes stadigvæk, men er flyttet sammen 
med andre bygninger til Overgade og 
danner nu museumskomplekset Mønter
gården. 1 denne gård stod Annes Røn
nows bryllup i 1561, og i en af dens stuer 
døde hun i 1609. Erik Hardenberg døde 
som den sidste i sin slægt. Anne Rønnow 
også som den sidste i sin.

Datteren Kirsten Hardenberg arvede 
Mattrup. 1 1589 var hun blevet gift med 
rigsråd Axel Brahe,H,) der var bror til den 
berømte astronom. Ægteparret sad som 
ejere af Mattrup frem til 1618. Axel Brahe 
var ligesom så mange andre af sine 
standsfæller uddannet i udlandet, og det 
var også her, han i overvejende grad gjor
de tjeneste. Fra 1579 og fremover var han 
lensmand forskellige steder i Danmark: 
Rugård på Fyn, Gudumkloster ved Lem
vig, Odensegård og Set. Knuds Kloster, 
Helsingborg og Dalum Kloster. Med kon
gens bror, hertug Hans, var han i Rusland 
et helt år (1602). Han ledsagede i 1607 
kong Christian IV på dennes grundige 
Norgesrejse. Under Kalmarkrigen var 
han krigskommisær og senere guvernør 
over Skåne.

Foruden Mattrup skrev han sig til Elved-

gård og Eskebjerg på Fyn samt Orebygård 
på Lolland. Han døde 1616 og blev be
gravet i Veflinge Kirke på Fyn.

Sønnen Tyge Brahe, der også betegnedes 
som lensmand, overtog herefter Mattrup. 
Samme år blev han gift med Birgitte 
Brock (1618), en datter af rigsråd Eske 
Brock. Birgitte Brock indrettede en skole 
for bønderbørnene ved Mattrup. Tyge 
Brahe var lensmand forskellige steder, på 
Skivehus og på Tryggevælde. Han havde 
sans for videnskabeligt arbejde og havde 
især interesse for astrorni som sin lærde 
farbror. Han ejede el stort antal godser: 
Tosterup og Gundestrup i Skåne, Eske
bjerg og Ved tofte på Fyn samt Vemme
tofte på Sjælland. I 1638 opgjordes den 
samlede værdi af hans ejendomme til 
3500 tdr. hartkorn. Alligevel ramtes han 
af økonomisk ruin, og ved sin død i 1640 
skyldte han ikke mindre end 180.000 rigs
daler bort. Han døde på Vemmetofte, 
men lidt uforståelig blev han begravet i 
Set. Mortens Kirke i Randers.

Tyge Brahes datter Anne blev gift med 
rigsråd Oluf Daa, der få år efter mage
skiftede Mattrup med sin søstersøn Cor
fitz Ulfeldt.1 n Ikke ham, som vi kender fra 
Danmarkshistorien, men en fættersøn. 
For første gang i mere end 250 år kom 
Mattrup i hænderne på en fremmed fa
milie. Corfitz Ulfeldt var iflg. egnens hi
storie en dygtig godsejer, men tiderne var 
ham aldeles ugunstige. Efter svenskekri
gene måtte han således pantsætte hele 
Thyrsting sogn. Corfitz Ulfeldt havde 
sammen men sin første hustru Mette Høg 
sønnen Jacob Ulfeldt. Denne søn fik en 
usædvanlig skæbne. Moderen, der ellers
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havde laet Mat trup i morgengave, døde 
året ef ter Jacobs f ødsel, så den lille dreng 
fik en opvækst hos bedsteforældrene på 
Kærgårdsholm. Omkring 1662 giftede 
Corfitz Ulfeldt sig på ny. Denne gang 
med (åltrine von Ahlefeldt med hvem 
han i de følgende år hk 7 børn. Forud for 
dette ægteskab måtte Corfitz Ulfeldt 
imidlertid gøre skif te med sønnen Jacob. 
Jacob Ulfeldt hk overladt Våbensholm, 
hovedgården i Føvling sogn. Reelt over
tog han dog først gården i forbindelse 
med sit giftermål med kusinen Christense 
Daa i 1670.

Jacob Ulfeldt, der havde oplevet me
gen råhed under svenskekrigene 1657-60, 
viste sig hurtigt som en ubehagelig per
son, dels var han en tyrannisk herre over

for fæstebønderne, dels blev han ankla
get for hustrumishandling i 1686. Straf
fen for den sidste forseelse blev depor
tation til Ostindien, men det usædvanlige 
skete, at hustruen gik i forbøn for ham, 
og han vendte tilbage. Mens han var bor
te, havde to jyske godsejere overtaget 
Mattrup. Det var Tyge Jespersen til Skjæ- 
ring Munkegård og svogeren Thøger Pe
dersen Nørkjær, forpagter på Vosnæs- 
gård. Efter Jacob Ulfeldts h jemkomst op
stod der et misforhold til disse nye ejere, 
idet Jacob Ulfeldt mente, at han var ret
mæssig arving til Mattrup, som jo havde 
været moderens særeje. I 1688 blev Jacob 
Ulfeldt imidlertid dræbt af sin skytte.

Rygtet sagde, at de to nye godsejere på 
Mattrup stod bag drabet, men det kunne

Kort over Mattruf/e^nen. Xedkastn/ng.s.stedet er markeret med rødt.
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der ikke føres bevis for. Skytten blev dømt 
til døden og levende indmuret i Føvling 
Kirkes sydvæg, og mange år senere tinder 
en reparation fandt man her et opret
stående skelet (1S46).

Kongen inddrog Jacob Ulfeldts jordi
ske gods som strål for uhæderlig livsførel
se, så i tidsrummet 1694-1767 blev Vå
bensholm kongeligt ryttergods. Våbens
holm, der ellers i meget lang tid havde 
været en del al Mattrup, var kun en min
dre hovedgård med 21 tdr. hartkorn, 
men bøndergodset omfattede 245 tdr, så 
mere end hele Føvling sogn har været 
underlagt gården. Til Våbensholm hørte 
en ganske stor hovedbygning på 68 fag, 
men indlogeringen af rytteriet gjorde, at

denne hovedbygning i 1767 var en total 
ruin. Navnet Våbensholm eksisterer sta
digvæk, men der er ikke spor efter den 
gamle gård. Kun resterne af voldgraven 
og enkelte store, meget gamle bøgetneer.

Tidsrummet fra ca. 1700
til ca. 1850
Det molesterede Mattrup blev overtaget 
af 2 svogre fra Aarhusegnen, nemlig 
Thyge Jespersen og Thøger Pedersen 
Nørkjær.12' Thyge Jespersen kendte Mat
trup godt, fordi han tidligere havde været 
forpagter af stedet. Mattrup var nu af en 
mere beskeden størrelse end i adelsvæl
dets storhedstid. Hovedgårdens hartkorn-

l)e øverste stolegavle i Klovborg kirke. Anne Rønnows og Erik ilardenbergs våbenskjolde fro I5l)l.
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»ansættelse var kun 54 tdr. Købesummen 
var 2648 rigsdaler + 300 rigsdalere for 
bygningerne. Foruden Mattrup købtes 
også Havbjerggård i Aale sogn samt en
kelte gårde i Grædstrup sogn, hvorved 
det samlede jordtilliggende afrundedes 
pænt. Den beskedne købesum tyder på, 
at gården og ikke mindst bygningerne 
har været misrøgtede. De to svogre fik 
ikke noget langt parløb på Mattrup, for 
allerede i 1690 udkøbte Thyge Jespersen 
svogeren. Herefter blev yderligere bøn
dergårde, som tidligere havde tilhørt 
godset, tilbagekøbt. Desuden blev avls
bygningerne istandsat.

Men i 1706 døde Thyge Jespersen 
pludselig. Skifteforretningen i 1721 for
tæller om godsets bygninger. Hovedbyg
ningskomplekset, der nu kun var på 1 
etage, bestod af 3 afdelinger: 1) Den syd
lige længe er et grundmuret hus på 17 
fag, hvortil knyttede sig en kort (4 fag ) 
vestfløj samt et østligt bindingsværkshus 
på 8 fag, 2) Østre længe i bindingsværk 
på 21 fag, 3) Vestre længe ligeledes i bin
dingsværk på 25 fag samt et mindre 
grundmuret tårn (rest af Hardenberg- 
komplekset). Avlsbygningerne er et sam
mensurium på ikke mindre end 160 fag i 
bindingsværk.

Det samlede bygningskompleks er dog i 
1721 meget mere omfattende end ved 
den lave vurdering i 1683. Man aner 
Thyge Jespersens virkelyst, måske især 
efter at han var blevet eneejer.

Hustruen Anna Michelsdatter giftede 
sig senere med Daniel Fischer til Silke
borg og Vinderslevgård, men forblev på 
Mattrup til 1721.

Efter mange besværligheder lykkedes 
det endelig sønnen Niels Thygesen,':i) der 
tidligere havde været forvalter på gården, 
at erhverve Mattrup i 1723, men nu var 
prisen 28.000 rigsdaler. Niels Thygesen 
var gift med Helle Ammitzbøl, og sam
men havde de 14 børn, hvoraf 8 var 
umyndige ved faderens alt for tidlige død 
i 1752. Nok var Mattrup igen et rimeligt 
stort gods i god gænge, men de økono
miske vilkår var vanskelige.

I nødens stund meldte en økonomisk 
velfunderet køber sig. Det var børnenes 
farbror, Emanuel Thygesen,10 der selv var 
født på Mattrup i 1703 og i årene efter 
der havde haft en vidunderlig barndom 
med færdsel i mark og skov og piasken i å 
og mølledam. Emanuel Thygesen var i en 
ung alder kommet til København for at 
uddanne sig inden for handel. Allerede 
28 år gammel var han blevet regiments
kvartermester ved grenadérkorpset, men 
12 år senere forlod han dog stillingen 
med rang af kaptajn.

Emanuel Thygesen havde i København 
opbygget et handelshus, der drev omfat
tende forretninger med Frankrig. Det var 
især levnedsmidler, han handlede med, 
og det var gennem denne handel, han 
grundlagde sin meget betydelige formue. 
Forretningen afhændede han definitivt 
nogenlunde samtidig med, at han over
tog Mattrup (1755). Nogle år forinden 
var Emanuel Thygesen blevet amtsforval
ter over Kalø, Havreballegård og Stjern
holm amter. Tidligere havde han været 
ude efter at købe sig et passende domicil 
i Østjylland, og i første omgang var valget 
faldet på Lerbæk Gods ved Vejle, men 
enten fortrød han købet, eller også solgte
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han med fortjeneste. Lerbæk blev en kort 
affære omkring 1743, måske også fordi 
det var Mattrups barndomsland, der trak.

I Københavnertiden var han gift første 
gang med Margrethe Kirstine Ammitzbøl 
(død 1748) og i anden omgang med 
Margrethe Lenz (død 1758) . Begge blev 
gravsat i Klovborg Kirke, så forbindelsen 
til Mattrup var betydelig, før han selv blev 
ejer. Der var ingen børn i ægteskaberne. 
Emanuel Thygesen selv fik ikke nogen 
lang regeringstid på Mattrup, kun 9 år 
blev det til (1755-64), men så meget mere 
er alle hans initiativer beundringsværdi
ge1^. Fra sine mange rejser i Frankrig 
havde han lært den nye symmetriske byg
gestil at kende (fuldendt gennemført på 
Versailles slottet ca. 100 år tidligere), og 
han ønskede nu at opbygge en herregård 
efter denne stil. Midterpartiet i det gamle 
Hardenberghus udbyggedes med 6 fag 
imod øst og 6 fag imod vest, og denne 
operation blev styrende for de øvrige byg
ningers placering. Hovedbygningens 
lange sidefløje blev nedrevet og erstatet af 
tilsvarende huse i grundmur. Den store 
lade vis a vis hovedbygningen opførtes på 
en sokkel af middelalderlige granitkvadre 
fra den gamle kirke i Thyrsting. Den 
svære egetræskonstruktion i laden var i 
mange år en stor seværdighed. Avls
gårdens øst- og vestfløj samt vinkelhusene 
udtænktes også af Emanuel Thygesen, 
men fuldførtes af den næste ejer, Thyge 
Jesper Thygesen, en nevø til Emanuel 
Thygesen og oplært i dennes handelshus 
i København.

Ud over byggeaktiviteterne til købte 
Emanuel Thygesen 2 hovedgårde, Mind- 
strup ved Vonge og Stougård ved Tør

ring. Desuden erhvervede han også kir
kerne i Thyrsting, Føvling, Hvirring og 
Hornborg med tilhørende bøndergods. 
Kirken i Thyrsting var i forfald og blev 
nedrevet, og en ny med et særpra'get ro
kokoinventar opførtes. Overalt aner man 
Emanuel Thygesen s foretagsomhed og 
organisationstalent, bl.a. afrundede han 
godsets arealer ved at ’’vandre” over 
Gudenåen og ind i Hvirring og 
Hornborg sogne.

I forbindelse med byggeaktiviteterne 
brugte Emanuel Thygesen anerkendte 
fagfolk. Bygmester Nicolaus Heinrich 
Rieman og dennes lærling Christian 
Jensen Mørup havde ansvaret for avlsbyg
ningerne. Deres varemærke, gule sten 
med røde murstensbånd, gesimser og 
lysåbninger samt porttårne, anvendtes. 
Den berømte billedhugger, professor 
Johs. Wiedewelt fik ansvaret for Thyrsting 
Kirkes indre med marmordøbefonden, 
mindepladen for Emanuel Thygesen over 
den store lades akseport og ikke mindst 
Emanuel Thygesens epitafium i Klovborg 
Kirke.

Den gamle lade på Mattrup var brændt i 
1743, da man kørte korn ind, og 100 
stude var i fare for at indebrænde. Ema
nuel Thygesen kom selv til under bran
den - iført fløjlskjole og silkebukser - og 
han skyndede på karlene, der arbejdede 
med slukningen, uden selv dog at delta
ge. En af karlene så sig gal på herreman
den og kastede en spand vand over ham. 
Karlen var Peder Frandsen"”, født 1737 
på fæstegården ’’Højtholm”, og han fik 
senere sin straf, også fordi herremanden 
tidligere havde bemærket ham som en
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’’forvorpen Krabat”. Straffen bestod i 
militærtjeneste, og en sådan varede den
gang i mange år.

Peder Frandsen blev dragon i adskilli
ge år og gik tinder navnet Per Rytter. Un
der en gudstjeneste i Værum Kirke ved 
Randers (1775) oplevede han en åndelig 
genfødelse, som blev bestemmende for 
hans videre tilværelse og virke. I årene 
efter blev han en slags selvbestaltet 
prædikant omkring Langskov, Uldum og 
Tamdrup. Han prædikede en art pietis
me, hvori et centralt budskab var, at man 
skal tænke på evigheden. Denne virksom
hed blev starten på den religiøse bevægel
se ”De stærke jyder”, som stadigvæk har 
mange tilhængere i et vest-øststgående 
badte imellem Horsens og Vejle, fra 
Gadbjerg over Øster Snede til Rårup. 
Peder Frandsen levede sine sidste år i 
Uldum Præstegård, ikke som præst, men 
som tjenestekarl. I kirkens våbenhus er 
indmuret en mindeplade. Peder Frand- 
sen-affæren var en undtagelse, idet såvel 
samtiden som eftertiden opfattede Ema
nuel Thygesen som en meget human 
godsejer.

Omkring 1758, da Emanuel Thygesen 
var en ældre herre efter den tids forhold, 
spekulerede han over, hvad der skulle 
blive af hans livsværk, når han døde17’. 
Der var ingen børn, men mange forskelli
ge arvinger.

Mattrup var et stort, gældfrit gods, som 
var ansat til 828 tdr. hartkorn. Emanuel 
Thygesen bestemte sig for at sikre sin 
familie disse værdier, men de måtte ikke 
deles. Redningen var at oprette et stam
hus, som skulle gå samlet i arv inden for

Thygesen-familien efter meget nøje fast
lagte regler som en anden tronfølgerlov. 
Stamhusdokumentet, som først fik kon
gelig confirmation i 1766, sikrede tilsyne
ladende familiens efterkommere, men 
der var, skulle det senere vise sig, usikker
hedsmomenter. Svigtende konjunkturer, 
krav om nye investeringer og sikkerhed 
for, at en stamhusbesidder ikke gav sig til 
at spekulere økonomisk, kunne der ikke 
tages højde for.

Emanuel Thygesens epitafium i Klovborg Kirke, korets syd- 
væg fra 1766. Mindet består af 3 dele: skrifttavle, por
trætbuste (Holbergtidens stil) og relief symboliserende tiden, 
en skægget og vinget olding, der støtter sig til en globus.
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Den 18. juli 1764 døde Emanuel Thy
gesen 61 år gammel. Kun i 9 år havde han 
været ejer af Mattrup, men hvad havde 
han ikke udrettet? Emanuel Thygesen 
skabte Mattrup.

Thyge Jesper Thygesen (1738-1822)ls), 
der som ung mand overtog Mattrup i 
1764, var et af Niels Thygesens 14 børn. 
Han var blot 26 år, da han overtog sit 
fødehjem, og det medvirkede også til, at 
han fik en meget lang periode som aktiv 
stamhusbesidder, nemlig hele 57 år. Alde
ren til trods havde han allerede en er
hvervskarriere bag sig. Kun 18 år gammel 
var han blevet optaget i Emanuel Thyge
sens eksportvirksomhed, der nu omdøb
tes til Rydberg og Thygesen jun.

Thyge Thygesen viste sig hurtigt som 
en driftig og iderig godsejer, men til
værelsen på landet var måske lidt for 
kedelig for ham, så han fortsatte side
løbende med andre gøremål. Således var 
han virkningsfuld i det såkaldte kammer
kollegium, et administrationskontor un
der enevælden, som bl.a. beskæftigede sig 
med ryttergodsets afvikling. Først arbej
dede han på Møn (1764) og senere i 
Skanderborg amt (1768-71). 1 den forbin
delse erhvervede han Våbensholm hoved
gård, som havde været skilt fra Mattrup 
siden Jacob Ulfeldts dage, samt Neden- 
skov-Vilholdt (Sdr. Vissing). Senere igen 
i 1798 blev Mindstrup og Stougård hoved
gårde, som i alle årene havde ligget noget 
ubekvemt, når centrum skulle være 
Mattrup, frasolgt. 1 det hele taget kunne 
Thyge Thygesen ikke lade være med at 
opkøbe gårde for så senere at ’’slagte” 
dem i mindre ejendomme. Hans egne

besiddelser blev dog udvidet ganske bety
deligt, fra tidligere 828 tdr. hartkorn til 
1290 tdr. hartkorn .

De første år færdiggjordes Mattrups 
avlsbygninger og Thyrsting Kirke efter de 
anvisninger, Emanuel Thygesens rådgiv
ningsteam havde udstukket. 1 1771 gifte
de Thyge Thygesen sig med den 24-arige 
Charlotte de Ceder feid t fra Erhol in gods 
på Fyn. I 1776 ophøjedes Thyge Thyge
sen sammen med sin bror Lars Thygesen 
på Bygholm ved Horsens i enevældens 
nye adelsstand. Lars Thygesen var også 
gift med en adelig dame (af den berømte 
Horsens-slægt de Lichtenberg) og man 
fornemmer næsten, at dette forhold spil
lede ind, da brødrene nu ophøjedes un
der navnet de Thygeson.

Ligesom sin farbror blev Thyge Thyge
sen betragtet som en menneskelig og 
retsindig herremand, men i 1790, da 
landbolovgivningen som følge af bl.a. 
Stavnsbåndets ophævelse i 1788 kom til 
høring, stemte Thyge Thygesen imod. I 
1797 døde Charlotte de Cederfeldt plud
selig, og familielivet éendredes radikalt på 
Mattrup. I ægteskabet var der kun en søn, 
Niels Emanuel de Thygeson, 25 år gam
mel og under uddannelse på Sjælland. 
Thyge Thygesens sidste år blev vanskeli
ge, også for hans omgivelser i dagligda
gen.

1 landbrugsmæssig henseende var sid
ste halvdel af 1700-tallet en opgangsperi
ode. Hertil var der liere årsager. Folke
tallet steg overalt i Europa, sølvprodukti
onen blev sat i vejret, og man begyndte at 
anvende pengesedler. Hovedårsagen til 
Danmarks udvidede eksportmuligheder 
var, at England var blevet omdannet til et
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industrisamfund, og derfor fra 1767 
importerede betydelige kornmængder 
fra Danmark. Tidens krigsførende lande 
havde også en nedsat produktionsevne 
m.h.t. fødevarer.

På Mattrup opdrættedes i 1700-tallet et 
stort antal stude, som for hovedpartens 
vedkommende solgtes i Hamborg-områ
det. De store engarealer, som omgav 
gården, egnede sig fortrinligt til denne 
produktionsgren. Navnet Mattrup kom
mer i øvrigt af det gamle danske ord mae, 
der blot betyder eng.

Thyge de Thygesons stamhus var, da det i 
1821 blev overtaget af Sønnen Niels 
Emanuel de Thygeson, ikke længere et 
gældfrit, ’’grundmuret” foretagende. Thy
ge de Thygesons mange handelsspekula
tioner havde svækket økonomien, og alle 
landsulykkerne i 1800-tallets første år for
stærkede helt bestemt afmatningen.

Niels Emanuel de Thygeson1”, der var 
opkaldt efter både fårfaderen og dennes 
bror, blev som stamlnisbesidderens ene
ste søn født med en guldske i munden i 
1772. Besiddelserne var meget store, og 
Niels Emanuel viste sig hurtigt som en 
både intelligent og arbejdsom dreng, selv 
om landbruget ikke fængede i første om
gang. Alt tegnede lyst og lykkeligt. Niels 
Emanuel tilbragte nogle herlige drengeår 
på Mattrup. Han blev præget af' faderens 
foretagsomhed og moderens familie, som 
havde boglige og kunstneriske interesser.

Det lå hurtigt klart, at Niels Emanuel 
skulle have en teoretisk uddannelse. Han 
fik studentereksamen i 1792, og 5 år sene
re dimitterede han som juridisk kandidat

fra Københavns Universitet. I 1799 
udnævntes han til vicelandsdommer på 
Sjælland. I denne stilling arbejdede han 
med megen energi og stort talent. Konge
magten blev opmærksom på ham og 
udnævnte ham i 1802 til amtmand over 
Hedemarken amt i Norge. Senere igen 
beklædte han stillingen som stiftamt
mand i Kristianssand i 5 år. Slutstillingen 
kom i 1813, da han forflyttedes til 
Akershtis stift. Arbejdet her skete tinder 
vanskelige vilkår, men Niels Emanuel de 
Thygeson havde en sjælden evne til at 
komme i det bedste forhold til den not- 
ske befolkning. Hertil bidrog også hans 
energiske indsats for at skaffe brødkorn 
til Norge. Flere gange under krigen med 
England 1807-14 foretog han selv de fare-

Sliftamt mand og storgodsejer Niels Emanuel de Thygeson 
(1772-1860).
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fulde sørejser over Skagerrak til Danmark 
efter rug og hvede.

Norge havde stort set været tilfreds 
med rigsfadlesskabet med Danmark og 
enevælden frem til 1807, men i krigsåre
ne, hvor forbindelsen i lange perioder 
havde været afbrudt, modnedes tanken 
om uafhængighed af Danmark. Niels 
Emanuel de Thygeson, som var tæt på 
den danske statholder, prins Christian 
Frederik, kæmpede for at bibeholde rigs
fællesskabet, men forgæves.

Niels Emanuel de Thygeson var i 1805 
blevet gift med Lovisa Piøen, en smuk, 
ung pige på 20 år, som var datter af en 
norsk storkøbmand. De Thygesons far
bror, Lars de Thygeson på Bygholm, som 
havde mistet begge sine sønner i en ung 
alder, overlod ham i 1812 det store, ny
byggede gods. 2 år senere bosatte Niels 
Emanuel de Thygeson sig sammen med 
sin unge kone og sin 8-årige søn i den 
slotslignende hovedbygning.

Da Thyge de Thygeson var død i 1822 - 
alderdomssvækket og uomgængelig, 
overtog Niels Emanuel de Thygeson også 
Mattrup Gods med tilhørende gårde, og 
de samlede besiddelser kunne nu opgø
res til mere end 2000 tdr. hartkorn. Må
ske en kolos på lerfødder. Det var mere 
end nok til at oprette et grevskab, men al 
foretagsomhed i København var lammet. 
Krigen 1807-14 havde haft katastrofale 
følger: Storhandlen var ødelagt, finanser
ne brudt sammen, og Kielerfreden havde 
været aldeles ydmygende. Intet skete. 
Under krigen havde landbruget profite
ret af de høje kornpriser i England, men 
efter fredsslutningen kom et mærkbart 
prisfald. Landbrugets vanskeligheder var

store overalt i Europa, men i Danmark 
var der katastrofale tilstande, fordi vi nu 
havde mistet markedet i Norge. Dertil 
kom, at det danske korn ikke længere 
levede op til europæiske kvalitetskrav, for 
det var fyldt med ukrudsfrø og fugtigt. I 
tidsrummet 1818-1838, hvor kornprisen 
faldt til 1/4 af prisen under krigen, ople
vede landet historiens største landbrugs
krise.

Niels Emanuel de Thygeson måtte 
optage store lån helt imod ,”de gamle 
stamhusprincipper”, og i 1820-ernes sid
ste år evnede man ikke at betale hverken 
renter, afdrag på lån eller forfaldne skat
ter i tilstrækkeligt omfang, så kreditorer 
forlangte i 1828 Mattrup stillet til tvangs
auktion, også fordi det krisemæssigt var 
begyndt at lysne en smule. Eftertiden har 
undret sig over, at Niels Emanuel de 
Thygeson ikke skaffede pengene ved at 
sætte sine egne indtægter, bøndernes 
afgifter på fæstegårdene rn.v. i vejret eller 
evt. have solgt ud af sine omfattende akti
ver.

Tvangsauktionen2'0 omfattede 3 adskilte 
dele:

Mattrup og Våbensholm hovedgårde 
med tilhørende bøndergods.
Strøgodset
Nedenskov-Vilholt-området.

Det lykkedes for Niels Emanuel de 
Thygesons eneste søn at erhverve 
Mattrup og Våbensholm for 65.000 rigs
daler. Strøgodset blev solgt til mange for
skellige nye selvejere. Nedenskov-Vilholt 
blev solgt til overkrigskommissær J. C.
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Holst, Horsens, for 27350 rigsdaler. 1828- 
29 var skæbneåret for stamhuset Mattrup. 
Herefter betragtedes det som opløst. De 
smukke intentioner fra Emanuel Thyge- 
sen holdt kim kort.

Også Bygholm blev et olier for pengekri
sen. Gården kom på tvangsauktion i 1830- 
erne og købtes senere af staten.

Niels Emanuel de Thygeson var i det 
væsentligste ruineret i en alder af 60 år og 
var i vildrede m.h.t. sit fremtidige liv. 
Sammen med sin hustru rejste han tilba
ge til Norge og bosatte sig på gården 
Skøjen i Østre Aker, som han havde arvet 
efter sine svigerforældre. Han, der havde 
haft grevenykker, kunne ikke stilles ved 
del stilfærdige landboliv, så gården blev 
solgt i 1841, og Niels Emanuel de Thyge
son rejste tid i Europa, på flugt fra den

gyldne fortid og på jagt efter en ny poli
tisk lykke. I 1860 døde han i Kilchberg 
ved Zttrich, hvor han også blev begravet. 
Det var ikke muligt at komme hjem til 
Klovborg Kirke, dels var krypt-begravelser 
af skaffede, dels var Mattrup nu i en frem
med families hænder. Emanuel de Thy
geson var ved sin død 88 år gammel, men 
Lovisa Pløn efterlevede ham i København 
i 20 år og døde først som 95-årig.

Eftertiden har beskyldt Emanuel de 
Thygeson for at have været en vidtløftig 
person i pengesager, men især p.g.a. 
tidernes store ugunst i begyndelsen af 
1800-tallet kollapsede det livsværk, som 
ellers havde tegnet sig så strålende. 
Måske ligger der også en stor risiko i at 
blive født med en guldske i munden.

1 1828-29 overtog sønnen Thyge de

Malt ruf) set fra øst.
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Thygeson (1806-1905)2,) resterne af Mat
trup og Våbensholm med tilhørende 
bøndergods. Han var ikke født på Mat- 
trup, men i Kristianssand i Norge. Som 8- 
årig kom han i 1814 med forældrene til 
Bygholm. Thyge de Thygeson havde som 
faderen boglige evner, men var noget 
rastløs og ville helst færdes i naturen.

I 1826 blev han dog student fra Sorø Aka
demi, men fortsatte ikke studierne, han 
lod sig uddanne i skovbrug og jagt. 23 år 
gammel overtog han så uden egentlig 
jordbrugsuddannelse Mattrup. Han kas
tede sig over arbejdet, og det lykkedes 
ham at ride den økonomiske storm af ved 
at hente værdier i den 650 tdr. land store 
skov. Der var efterspørgsel efter tømmer 
til gode priser, fordi importen fra Norge 
var gået i stå, og man skulle i gang med at 
opbygge den danske flåde. Som sagt, 
egentlig landmand var Thyge de Thy
geson ikke, men alligevel forbedrede han 
godset på flere måder, bl.a. ved at dræne 
store engarealer og tilplante endnu 
større hedearealer syd for Nørre Snede- 
vejen, som i dag hedder Donnerup Plan
tage. Overraskende solgte han imidlertid 
Mattrup i 1851 og flyttede til Fredericia- 
egnen, hvor han købte 2 lystgårde, Dam
gård og Henneberg, som han sammen 
med det Thygesonske fideikommis ejede 
frem til sin død i 1905. På Damgård kom 
mange af tidens kendte folk, komponi
sten Carl Nielsen tilbragte således mange 
og lange ferier på stedet.

Den veneration, som Emanuel Thy- 
gesen havde i forhold til Mattrup, ejede 
Thyge de Thygeson ikke, måske fordi han 
ikke var født på stedet. De Thygesons æra

på Mattrup var nu forbi, men en anden 
stor livsgerning ventede ham. Af ministe
riet fik Thyge de Thygeson i 1861 en stor 
opgave. Han, der havde erfaring fra Don
nerup Plantage, skulle nu forestå tilsynet 
med klitbeplantningen. Det var et led i 
reformen om, ”at hvad ud ad tabes, skal 
ind ad vindes”. I 1867 blev han udnævnt 
til klitinspektør, og i de næste 40 år lede
de han med stor energi og iderigdom klit
ternes tilplantning. At dæmpe sandflug
ten var det store mål. Tilplantning af 900 
km2 af de vest- og nørrejydske sandklitter 
blev alderdommens livsværk. En stor min
desten i bedste højskolestil er rejst over 
hans virke i Blåbjerg Plantage i Sydvest
jylland.

Politisk arbejde blev der også tid til: 
Medlem af Skanderborg amtsråd i 1842- 
51 (mens han endnu ejede Mattrup), 
medlem af Erritsø sogneråd i 1856-66 
(Damgård-tiden). Desuden forskellige 
perioder i Landstinget, hvor han i en 
alder af 98 år troppede op for at stemme 
imod forslaget om salg af De Vestindiske 
Øer.

Han var endvidere formand for den 
jyske kystsikringskommission i 1874-84 og 
medlem af A/S Hedernes Beplantning 
1868-77.

Thyge de Thygeson havde konservati
ve synspunkter og stod standsfællerne B. 
S. Estrup og Erik Skeel nær. I sit ægteskab 
med Regine Feddersen (1817-75) var der 
ingen børn, og med Thyge de Thygesons 
egen død i 1905 uddøde den mandlige de 
Thygeson-slægt.

En mindre, men idyllisk gade i Bræd- 
strup bærer hans navn (de Thygesons
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Allé) og fører ned til Folkeparken, som er 
anlagt på gammel Mattrup jord.

Westenholz-tiden, fra 1853 og 
frem
I 1755 havde en mand, der selv havde 
tjent sig op og var blevet storkøbmand, 
købt og reddet Mattrup, og nu i 1853 
gentog succesen sig, for i dette år købtes 
godset af Regnar Lodbrog Westenholz 
(1815-66), som igennem sit eget virke og 
sin slægt skulle få en enorm indflydelse22’. 
Regner Westenholz var født i Skagen som 
søn af byfoged Thomas Frederik Westen
holz (1779-1830) og Elisabeth Aabel 
(1791-1880). Faderen havde udmærket 
sig i hæren i krigen mod England i ISOS 
og havde rang af' kaptajn. Ved sin alt for 
tidlige død var han herredsfoged og bir
kedommer i Løgstør birk. Westenholz- 
erne kom som Hardenberg-erne og 
Rønnow-erne fra Tyskland. På Han n o ver
egnen nord for byen Celle stod der i et 
vejkryds 2 skilte med navnene Ostenholz 
og Westenholz. Her var deres oprindelige 
hjemsted.

Familien nedstammer fra conrektor og 
kantor i Wilster, Johan F. Westenholz 
(169S-1 741), hvis søn Johan Dietrich 
Westenholz (1730-1794) blev en meget 
anerkendt, rationalistisk præst, provst og 
for latter i Nørrejylland. Han blev far til 
her r e d sfoge den.

Regnar Westenholz mistede som 15- 
årig sin far, og da pengene formentlig har 
været små, valgte han at komme i køb- 
mandskere i Løgstør. Som ung kommis 
kom han til Hamborg, hvor han avance
rede til meddirektør i et stort handelsfir

ma. Kompagnonen var Henrik Pontoppi- 
dan, ikke forfatteren af samme navn, men 
den Pontoppidan, som senere købte god
set Constantinsborg ved Aarhus. Inden 
Regner Westenholz forlod Hamborg, 
opnåede han titlen af generalkonsul. 
Herefter gik turen til England, hvor han 
nedsatte sig som kornimportør. Han og 
broderen Anders Peter Westenholz havde 
i fællesskab firmaet Westenholz’ Bro
thers, som på få år opnåede et betydeligt 
renommé. Begge brødre tjente betydeli
ge formuer, også fordi de havde sans for 
pengenes værdi og ikke blot ødslede ind
tjeningen bort.

Fra sin ungdom havde Regnar Westen
holz næret stor interesse for dansk land
brug, så efter 6 år i England tog han til
bage til Danmark og købte i 1853 Mat- 
trup. Den havde et par år været ejet afen 
af hans forretningsforbindelser. Feudal-

Regnar W'estenholz, etatsråd, minister, m.v. Ejer af 
Maltrup Gods (¡853-66).
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vældets efterdønninger var nu forbi. En 
række af gårdene under det gamle bøn
dergods var blevet solgt i tiden 1829-1853. 
Regner Westenholz overraskede alle med 
sin meget store arbejdsomhed og organi
sationsevne. Især producerede han 1. kl.s 
brødkorn, som efter den tids forhold fik 
en overraskende god behandling: Man 
udvalgte den bedste såsæd, kornet blev 
høstet på det rigtige tidspunkt, kørt tørt i 
hus, tærsket, renset og opbevaret med 
stor omhu, Også husdyrproduktionen 
blev varetaget omhyggeligt, herunder 
opdræt af gode arbejds-, køre- og ridehe
ste.

1 1850 var han blevet gift med Ingeborg 
Quist29, datter af proprietær Carl Quist 
på Scheelsminde, men ulykkeligvis døde 
Ingeborg Quist året efter i barselsseng, og 
blev begravet i London. I efteråret 1853 
giftede han sig på ny i Gentofte med 
Mary Lucinde Hansen, datter af grosserer 
A. N. Hansen, København, ejer af et 
meget stort handelshus.

I det første ægteskab var sønnen 
Thomas Frederik Westenholz (1851-83), i 
det andet 6 børn: Asker, Ingeborg, Mary, 
Aage, Torben og Karen. Den ældste søn 
skulle senere en kort overgang fra 1878- 
83 blive ejer af Mattrup. Asker, Mary og 
Aage skulle på hver sit felt opnå megen 
anerkendelse, ja, næsten berømmelse. 
Ingeborg, opkaldt efter Regner Westen
holz’ første hustru, blev senere gift med 
kaptajn Wilhelm Dinesen, Rungstedlund, 
og mor til forfatterinden Karen Blixen. 
Torben døde 11 år gammel og blev begra
vet i gravlunden ved Mattrup. Karen blev 
frue på og senere ejer af Lerbæk.

Da Regnar Westenholz havde været no
gen tid på Mattrup (1856), modnedes 
tanken om at modernisere hovedbygnin
gen. Arkitekt J. D. Herholdt forestod om
bygningen. Alle gavle blev forsynede med 
kamtakker, midterpartiet på hovedbyg
ningen fik - også for at forøge pladsen i 
det forholdsvis smalle hus - et gennem
gående trappetårn i 3 etager. Alt sammen 
noget der løftede huset op i landskabet. 
Desuden ændredes rumopdelingen i Fen
gerne.

Politisk arbejde blev der også tid til for 
Regnar Westenholz. Fra 1862-66 var han 
medlem af Skanderborg amtsråd. 1 1862 
var han medstifter af Frihandelsforenin
gen og i 1866 af Hedeselskabet. Fra 1853- 
57 var han medlem af Folketinget eller 
Rigsrådet. Politisk tilhørte han de 
Nationalliberale, men havde også megen 
sympati for Bondevennerne. I en kort 
periode 1859-60 var han finansminister 
og underskrev i denne egenskab Den 
jyske Jernbanelov. Han var personlig ven 
af og finansiel rådgiver for Frederik VII 
og grevinde Danner, som besøgte ham på 
Mattrup i 1857. Ved denne lejlighed 
glemte kongens stab at nedtage det kon
gelige splitflag. Generøst tilbød kongen, 
at det kunne blive på Mattrup og anven
des der, så længe det kunne holde. Flaget 
findes stadigvæk og anvendes med forsig
tighed ved særlige lejligheder. Efter lang 
tids pause blev det således hejst den 5. 
maj 1945. Regnar Westenholz døde i 
1866, kun 50 år gammel.

Hardenbergerne og de Thygeson-faini- 
lierne havde været knyttet til Klovborg 
Kirke, men sådan var det ikke længere. 
De første generationer af Westenholzer-
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ne var grebet af unitarismen, egentlig en 
religiøs sekt, som hævdede Guds enhed, 
forkastede treenigheden og troen på, at 
Jesus var (hids søn. Troen var kommet til 
England før 1800, og det var nok her fra, 
at Westenholz-erne fik den. Ingen af fami
liens børn blev konfirmerede, og i for
bindelse med Regnar Westenholz’ død 
indrettede man sin egen gravlund på en 
naturlig, skovbevokset bakke over for 
gården. Her begravedes Regnar Westen
holz som den første, men få år senere 
også den lille Torben.

Enken, etatsrådinde Mary Lucinde21’, 
sad nu som ejer af det uskif tede bo, indtil 
sønnen af 1. aygteskab, Thomas Frederik 
Westenholz i 1878 kunne overtage god
set. Etatsrådinde Westenholz forlod på 
nogenlunde samme tid Mattrup og bosat
te sig på Eolehavegård i Rungsted, sam
men med sin ugifte
23 årige datter Mary 
(1857-1947). Der fik 
hun 35 gode år.

Asker Westenholz 
(1855-1925)-”’ var ik
ke som luestæklste 
søn født til at overta
ge Mattrup. Som ung 
kom han til sin fars 
gamle importfirma i 
London med hen
blik på oplæring der. 
1 1883, da halvbrode
ren var død af tuber
kulose, blev han 
kaldt hjem og over
tog Mattrup, som 
han drev helt frem til

1920. I 1888 blev han gift i Lyngby Kirke 
med Ulla Nathalia Grut (1860-1940), dat
ter af dr. med. senere professor Edmund 
Hansen Grut.

Asker Westenholz udbyggede og 
udnyttede vandkraften fra Mattrup å til 
savværk, mølleri og uldkarteri. Tidsperio
den ind under århundredskiftet var van
skelig for landbruget. Produktionen, især 
smørret, var ude i Europa ringeagtet, 
man kaldte det mastesmør. Asker 
Westenholz var som faderen meget fri
handelsorienteret, men var også af’ den 
overbevisning, at lovgivningsmagten måt
te tage initiativer for at fremme landbru
gets interesser. Det var noget af et per
sonligt problem, et dilemma.

Fra 1898-1910 var han medlem af’ Klov
bo rg-Thyrsting-Grædstr up sogneråd, det 
sidste år var han formand. Desuden var

Westenholz-fdmilien samlet f>d Mattruf). I anledning af 150-dret for Regnar Westenholz 
fødsel afholdt man en famiUesammenhomst ftd Mattruf). Deltagerne er i bagerste rådd« 
fra venstre imod højre: Kaj Stage, Erik VE, Atme-Kof)f), Anders Dinesen, Søren VE, 
Thomas Dinesen, Anders VE, Aage Kof)f), Tore Dinesen, /lans Dinesen, S. T. VE (god
sets ejer), Peder Melchior. Midterste trekke: Helle Skrerbrek, Soli VE, Tntta Skærbæk, 
Jonna Dinesen, (ierlrud VE, Ingeborg VE, Margrethe VE (husets frue), Rirgitte VE, 
'Therese Dinesen. Eorreste række: Aage VE, Elisabeth VE' (den nuværende ejers tnor), 

Ingeborg VE, Merethe VE, Thomas VE
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han i 6 år medlem af Skanderborg amts
råd (1910-16).

Ove Albertsen (ca. 1880-ca.l960), gård
ejer i Ring'-'” har fortalt mig om den til
værelse, han havde, da han var forkarl på 
Mattrup (1904-07). Her skal blot nævnes 
en enkelt hændelse. Selv om godsejeren 
ikke brugte Klovborg Kirke, ejede han 
den, og derfor skulk' den istandsættes, 
når der var et behov. En dag skulle Ove 
Albertsen og murer Kronborg lave noget 
reparationsarbejde i krypten under kir
ken. Da de kom derned, fløj flagermuse
ne op under loftet. De unge mænd ville 
tage dem nærmere i øjesyn, og i kådhed 
sprang Ove op på en af kisterne. Han var 
en stor, tung gut, og pludselig sank kisten 
sammen under hans vægt.

Noget skræmte skyndte de unge mænd 
sig at blive færdige med arbejdet. De 
omtalte ikke hændelsen i mange år. Med 
skændsel må jeg konstatere her i 2002, at 
det må have været Thyge Jespersens kiste.

Broderen Aage Westenholz271 fik en 
uddannelse som cand. polyt. og rejste i en 
ung alder til Siam. Her fik han en strå
lende karriere som ingeniør og forret
ningsmand. Han opbyggede et elektrisk 
sporvognsnet i Bangkok, som var færdigt 
i 1894. På det tidspunkt var man ikke nået 
så langt i København. Det var også hans 
fortjeneste, at byen fik elektrisk lys. 
Desuden var han engageret i en omfat
tende plantagedrift. I Østen var han sam
tidig med H. N. Andersen (ØK) og den 
danskfødte admiral Andreas de Riche- 
lieu, som begge i perioder var hans sam
arbejdspartnere. Omkring 1902 tog Aage

Westenholz fast ophold i Nordsjælland. 
Han var kommet hjem til Danmark som 
en hovedrig mand.

Asker Westenholz havde i sit ægteskab 2 
børn. Datteren Elsebeth (1889-1960) og 
Sønnen Thomas (1891-1963). Elsebeth 
var ugift og boede i en lang årrække i 
Ring Skovridergård. Thomas overtog i 
1920 Mattrup, som han drev frem til 
1961.

Thomas E. Westenholz (1891-1963)2K’ 
var født til at overtage godset, og det 
skete også planmæssigt i 1920, og varede 
helt frem til 1961. Thomas E. Westenholz 
blev gift i Frederiksborg slotskirke med 
Ingeborg M. Grøn, datter af kammerher
re, stiftamtmand H. R. Grøn.

Foruden en landbrugsmæssig uddan
nelse fik Thomas E. Westenholz også en 
militær uddannelse. Han sluttede dog på 
løjtnantniveau, men havde intet imod, at 
man også tiltalte ham hr. løjtnant. Når 
der i slutningen af 1920-erne holdtes 
efterårsmanøvre på egnen, og man slutte
de med en parade på Mattrups gårds
plads, hvor kong Chr. X var til stede, var 
Thomas E. Westenholz i sites. I 1921 ned
brændte den store trelængede hovedbyg
ning til Thyrstinggård, som var og er Mat
trups største landbrug. Hovedbygningen 
blev afløst af en meget mindre, men 
meget mere tidssvarende. Nærmest en 
stor villa med kælderetage og karnap
fremspring. Thyrstinggård var en ung 
gård, udtænkt og opført af Thyge de Thy- 
geson (11) omkring 1845-50. Den gamle 
Thyrsting landsby, der bestod af nogle 
gårde med dårlige bygninger - beliggen
de sydvest for kirken - blev nedbrudt, og
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jorden indgik i Thyrstinggårds areal. I 
den gamle, meget rummelige hovedbyg
ning havde Regnar Westenholz’ mor og 
svagelige søster Hanne Jørgine haft 
ophold i perioder.

I 1953 brændte hovedparten af avls
længerne til Thyrstinggård, og nye, brede 
og stærke stalde blev opført.

De to store skove, Tranholm Plantage 
og Ring Skov, blev købt til i 1934. De 
havde indtil 1851 tilhørt Mattrup, men 
Thyge de Thygeson havde ’’taget dem 
med”, da han flyttede til Damgård ved 
Fredericia.

Under krigen, 1940-45, var der et nedkast
ningssted29’ for våben og anden udrust
ning til modstandsbevægelsen i Mattrup 
Skov, nærmere betegnet imellem Gede- 
lund og Svin edalen, ca. 500 m inde i sko
ven. Vi, der hørte den engelske presse kl. 
18.30 på 31 m-båndet, kan huske, at der i 
slutningen af udsendelsen lød følgende: 
“vi bringer en særmelding med hilsen til 
Axel, Benjamin, Christian, Daniel, Erik. 
...” Blev Mattrups kodenavn nævnt, var 
det nødvendigt at møde op og modtage 
englænderne i deres Short Sterlings.

Engang landede faldskærmen i et højt 
bøgetræ, og man var nødt til at fælde 
træet for at få vårene og slette sporet. En 
af mændene fik den opgave, at underret
te godsejeren. Det var manden ganske 
beklemt ved, men Thomas E. Westenholz 
svarede ham: ’’Skal det ske en anden 
gang, så ved De, hvad De skal gøre”. Der 
var ingen tvivl om godsejerens sindelag. 1 
Donnerup Plantage - inde i Aale sogn - 
styrtede en engelsk Laneaster ned den 
10/4 1944, og alle de ombordværende

blev dræbt.
I Thomas E. Westenholz’ tid blev der 

drevet landbrug med husdyrhold på alle 
fire gårde: Mattrup, Thyrstinggård, Stids 
Mølle og Våbensholm. På Mattrup fore
stod inspektør Frydenberg ledelsen. 
Thyrstinggård havde i mange år Chr. W. 
Jakobsen som forpagter. Stids Mølle var 
ligeledes bortforpagtet, i hvert fald i be
gyndelsen af 1940-erne til T. Sand3“’, en 
fremskridtets mand, der senere købte 
Gersdorffslund ved Odder og i øvrig fik 
en smuk karriere inden for landbrugsor
ganisationerne.

igennem årene mindskedes arealerne 
ved både Stids Mølle og Våbensholm på 
grund af tilplantning.

Ingeborg og Thomas E. Westenholz 
havde ingen børn, så Mattrup skulle før 
eller senere måske på fremmede hænder. 
Men en fætter til Thomas E. Westenholz, 
Sven Torben Westenholz (1911-79) 3I), 
den yngste af Aage Westenholz’ 4 sønner, 
havde igennem et industrieventyr skabt 
sig meget betydelige aktiver.

Som faderen var han uddannet cand. 
polyt., og efter forskellige ansættelser i 
den danske storindustri valgte han i 1947 
at starte egen virksomhed i Næstved. Det 
blev til Nordisk Ventilator Gompagni 
A/S. Samtidig med at han var administre
rende direktør her, var han medlem af 
forskellige bestyrelser.

Sven T. Westenholz var gift med Mar
grethe, datter af landsretsagfører Carl 
Holst-Knudsen, Aarhus.

Arkitekthistoriker N.J. Israelsen fortæl
ler i sit smukke skrift om Mattrup, at Sven 
T. Westenholz foreslog, at et af smedens
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forarbejdede murankre, formet som et 
W, skulle vendes for at vise, at fru Mar
grethe også havde stor lod og del i restau
reringen af hovedbygningen, i liere år var 
jeg imponeret af Nordisk Ventilator 
Compagnis logo, et stort ’’skrevet” N og V, 
der også kunne læses som et ”W”. 
Ovennævnte hændelse får mig til at tæn
ke på, at det nok var selveste den admini
strerende direktør, der havde udformet 
logoet, der - lidt skjult - også indeholdt et 
”W”. Westenholz-ernes kunstneriske ev
ner havde mange forskellige udtryk.

I 1961 overtog Sven T. Westenholz 
Mattrup, som i de kommende år gen
nemgik forskellige forandringer. Først 
restaurerede man østfløjen, tidligere kal
det økonomifløjen. Den blev under ledel
se af arkitekterne Roldsgård og Vinther i 
Brædstrup omdannet til en række smag
fulde beboelsesrum. Vestfløjen renovere
des i 1976. Samtidig med man mekanise
rede land- og skovbruget yderligere. 
Desuden blev der foretaget forskellige 
jordomfordelinger og tilplantninger om
kring Ring Skovridergård. I 1973 opførtes 
en ny malkekostald på avlsgården Thyr- 
stinggård. Den havde plads til 300 køer 
og 50 kalve. Ungdyrene, ca. 200 stk., blev 
huset i de gamle ombyggede stalde. For
skellige forhold, også kvægbrugets forrin
gede økonomiske vilkår, gjorde, at kæm
pestalden senere ombyggedes til produk
tion af svin. Den er for tiden udlejet til et 
konsortium, der består af 2 al egnens 
store svineproducenter. Stalden kaldes 
Li ndalgård og har en årsproduktion af 
slagtesvin på ca. 10.000 stk.

Emanuel Thygesens storslåede lade
bygning fra 1764 brændte desværre i

1982 men heldigvis forblev murværket 
intakt, så det var muligt at restaurere 
laden på en overordentlig smuk måde. 
Den gamle, fantastiske konstruktion af 
svære egetræsbjLvlker gik desværre tabt, 
men det nye tag baseret på en limtræs- 
bjælkekonstruktion er ikke så lidt smuk
kere end pandepladerne fra 1926.

Skønt bymenneske fik Sven T. Westen
holz og frue megen omgang med egnens 
befolkning, kommunalbestyrelsen, kom
munens embedsmænd, egnens håndvær
kere, skovbrugsfolk og landbrugskonsu
lenter, kirken, Røde Kors, o. s. v. Allerede 
omkring 1979 blev det bestemt, at S. T. 
Westenholz’ barnebarn, Anders Steen 
Westenholz, der kun var 9 år gammel, 
skulle overtage Mattrup, når alder og 
uddannelse forelå. I den mellemliggende 
periode 1979-90 var hans forældre kon
certpianist Elisabeth Westenholz og 
direktør Preben Steen Petersen admini
stratorer af godset.

Anders Steen Westenholz, der efter 
studentereksamen fik en faguddannelse 
som landmand, ejer i dag som 5. genera
tion Mattrup. Han er gift med Louise 
Estrup, som nedstammer fra konseilspræ
sident Jacob Brønnum Scavenius Estrup. 
Parret har 3 mindreårige børn, 2 drenge 
og 1 pige.

I år ( 2003) har familien Westenholz 
150 års jubilæum på Mattrup.

Mattrup er i dag et stort, moderne 
skov- og landbrug med et samlet areal på 
2168 ha, hvoraf skoven udgør 1798 ha og 
landbruget 370 ha. Skoven fordeler sig på 
Mattrup og Våbensholm Skove, der ligger 
rundt om godset, samt de lidt fjernere 
Ring Skov, Rask Skov og Tranholm Plan-
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(age og endelig Grænge Skov på Lolland.
Fordelingen på de enkelte træsorter er 

nogenlunde således: bøg (285 ha), eg 
(142 ha), anden løvskov (147 ha), nåle
træ (676 ha), pyntegrønt (297 ha) og 
eng, mose, m.v. (254 ha). Nåletræsarealet 
indeholder fortrinsvis rødgran, men også 
sitkagran, douglasgran og kæmpegran.

Landbruget er koncentreret omkring 
avlsgården Thyrstinggård (beliggende ca. 
i1/? km nord for Mattrup), hvis ganske 
frugtbare jorder udgør hovedparten af de 
370 ha. Imellem hovedgård og avlsgård er 
der de senere år plantet træer langs vejsi
den, så et herregårdslandskab - som fx 
ved Ravn hol t og Hellerup - er ved at blive 
genskabt. Jordbruget producerer hvede 
og rug til brødkorn, men der dyrkes også 
byg, rajgræs, ærter og kartofler. Halvde
len af halmen presses og anvendes i god
sets halmfyr, der leverer varme til hoved
bygningen og godsets øvrige beboelses
huse.

Mattrup har egen planteskole, der især 
leverer løv- og nåletræer og forskellige 
pyntegrøntsarter til godsets egne arealer, 
mens overskydende planter sælges til 
andre skovbrugere.

Siden 1970-erne har godset haft en sta
dig stigende produktion af juletræer og 
pyntegrønt. Arsproduktionen er omkring 
30.000 træer, overvejende nordmanns
gran. Pyntegrøntsproduktionen andrager 
ca. 350 tons.

Noter.
1) VAÅ 2001, side 50.
2) Aage Wohlert, artikel i VAF, 2/4 1972.
3) N.J. Israelsen: Mattrup, 1993, side 9.

4) Margrethe og Sven Westenholz, Informationsma
teriale om Maltrup, 1977, side 3.
5) Dansk Biografisk Leksikon, H side 26-27.
6) Claus Corvinius Madsen: Kandidatopgave i mid- 
delalderhistorie, Arhus universitet,2000.
7) DBL, side 27-28.
8) Nationalmuseet, Danmarks kirker, hefte 45, side 
429. Gyldendals egnsbeskrivelser, Sydfyn, side 152. 
Dehn Nielsen og Tholstrup: Danske slotte og herre
gårde, side 62.
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19) DBL, Th, side 588-89. Jacob Friis: Stiftamtmænd 
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Tiggerklostrenes bygninger i Horsens, 
Vejle og Kolding

Af Hans Krongaard Kristensen"

I årene 1999, 2000 og 2001 foretog Afdeling for Middelalderarkæologi,
Aarhus Universitet i samarbejde med Horsens Museum udgravninger ved 
Klosterkirken i Horsens for om muligt al klarlægge udformningen af det 
middelalderlige franeiskanerkloster. Undersøgelserne udførtes af studeren
de ved Afdelingen og blev ledet af artiklens forfatter.
Her fremlægges undersøgelsens hovedresultater, og der drages sammenlig
ninger til de to andre middelalderlige liggerklostre i Vejle Amt, nemlig dominikanernes i Vejle og 
franciskanernes i Kolding.

De tre østjyske byer Horsens, Vejle og 
Kolding fik i middelalderen hvert et tig
gerkloster. Franciskanerne slog sig ned i 
Horsens og Kolding; dominikanerne fik 
et kloster i Vejle. De to ordener blev stif
tet i begyndelsen af 1200-tallet med for
skelligt udgangspunkt. Dog var man fæl
les om at give afkald på fast ejendom som 
grundlag for eksistensen; i stedet skulle 
de daglige fornødenheder skaffes via 
almisser. Ret hurtigt kom de to ordener 
dog til at ligne hinanden på mange områ
der, selv om man naturligvis internt har 
været meget bevidst om de teologiske og 
ideologiske forskelligheder. Disse spids
findigheder har dog næppe været tydeli
ge for datidens brede almenhed, og vi 
kan se, at de folkelige betegnelser tog 
udgangspunkt i klædedragten. Franciska
nerne blev kaldt gråbrødre ef ter dragtens 
lidt ubestemmelige gråbrune larve, mens 
dominikanerne fik navnet sortebrødre

efter den sorte kappe, de bar over deres 
hvide dragt. I det følgende vil vi her på 
samme måde se gennem fingrene med 
forskellene og koncentrere os om fælles
trækkene mellem de to ordener. Fokns vil 
ligge på kloslerkonventernes fysiske ram
mer.

Et væsentlig mål for tiggerbrødrene var at 
komme i kontakt med byernes underklas
se. Ister i Middelhavslandene havde det 
vist sig, at den rige, etablerede kirke hav
de vanskeligt ved at nå denne gruppe. 
Her viste sig i stedet grobund for kætter
ske bevægelser byggende på synkretisti
ske dogmer - ofte af delvis nærorientalsk 
oprindelse. Et vigtigt middel i ligger
brødrenes arbejde var derfor folkelige 
prædikener. For bygningskompleksets 
vedkommende betød det, at kirken blev 
indrettet med et rummeligt skib med 
plads til mange tilhørere. Selv om tigge r-
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klostrene var rettet mod bybefolkninger
ne synes dele af den verdslige overklasse, 
adelen, nært knyttet til disse konventer. 
Her finder vi klosterstifterne, og med den 
individualiserede fromhed i senmiddelal
deren er det også fra denne gruppe, der i 
Middelalderens slutning oprettes private 
kapeller ved kirkerne. Tiggerkonventer
ne var åbne over for det omgivne sam
fund, hvilket betød, at der oftere end i 
herreklostrene på landet var udefrakom
mende personer med ærinde i klostret. 
Bygninger blev derfor ofte indrettet un
der hensyntagen hertil, så der var ind
gang for disse folk i klostrets vestfløj.

Klostrenes stiftelse
Horsens Franciskanerkloster blev stiftet i 
1261 af hr. Niels, ridder af Barritskov, der 
skænkede sin gård og bolig til brødrene2’. 
Når hr. Niels stiftede et kloster i Horsens, 
var det naturligvis fordi, det var her, han 
ejede en bygård. Brødrene har nok kun
net sige nej tak; men de har ikke kunnet 
bytte tilbuddel til et andet sted eller et 
sted i en anden by.

Hr. Niels’ gård lå ikke langt fra åen, 
hvor byen havde havn. Når han ejede en 
bygård her, skyldes det utvivlsomt, at han 
var involveret i handel af en eller anden 
form med tilknytning til sejlads på Hor
sens.

Ved grundlæggelsen blev klostret nok 
placeret nogenlunde midt i byen; men da 
man i begyndelsen af 1300-tallet. omstruk
turerede Horsens, endte klostergrunden 
i den østlige udkant.

Klostret i Kolding blev stiftet i 1288 af

Henrik Dulmer, der gav sin gård og kapel 
kaldet Dueholm3’. Altså næsten samme 
situation som i Horsens. Henrik Dulmer 
var ridder og endte som broder i klostret. 
Ellers kendes han ikke; slægten var sene
re i middelalderen knyttet til Ribeeg- 
nen4’. Samtidig kan vi også se, at klostret 
blev støttet af kong Erik Glipping og hans 
mor Agnes, hvis beskærmelsesbrev er 
afskrevet af franciskanernes historiker Pe
der Olsen på reformationstiden5’.

Klostret i Kolding lå i sen middelalde
ren østligt i byen lidt uden for den østlige 
grav. Om situationen var ligesådan i 1288, 
er nok lidt usikkert. Byen befæstes i 1313 
ved tvangsarbejde af udkommanderede 
bønder, og formålet var i virkeligheden at 
sikre Koldinghus6’. Arbejdet skete på bag
grund af et nedkæmpet oprør mod Erik 
Menved, og vi ved, at han andre steder 
ikke var sart ved den efterfølgende sik
ring af magten. Det ville derfor ikke være 
usandsynligt, om den østre grav blev ført 
således, at en del af byens yderområde 
blev skåret af.

Sortebrødreklostret i Vejle blev stiftet af 
drosten Laurids Joensen af slægten Pan
ter. Vi ved ikke præcis hvornår; men for
mentlig skete det o. 13107’. Ved stiftelsen 
blev klostret opført/oprettet i Laurids 
Joensens egne huse, der var bygget af 
træK). Oplysningerne stammer fra et 
afladsbrev, hans søn Peder Laurensen fik 
udfærdiget i 1355, og det er derfor lidt 
usikkert, hvad man skal lægge i formule
ringerne. Men set i lyset fra de to andre 
klosterstiftelser forekommer det sandsyn
ligt, at Laurids Joensen skænkede sin 
bygård i Vejle med grund og bolig til
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Sortebrødrene. Han havde en del gods 
på Vejleegnen, så det virker ganske rime
ligt med en ejendom i byen”. Klostret 
kom herved til at ligge i den daværende 
bys vestlige udkant (nu i centrum nord
vest for rådhuset). I den ældre middelal
der synes bebyggelsen at være koncentre
ret omkring Set. Nicolai Kirkel0).

Som billedet tegner sig for de tre østjyske 
tiggerkonventer, er de alle stiftet af en 
lokal forankret godsejer tilhørende ari
stokratiets øverste lag. Udgangspunktet 
for de enkelte klostre synes at være stifte
rens egen bygård. Ordensbrødrene har 
næppe haft indflydelse på placeringen 
hverken med hensyn til valg af by eller

den nærmere beliggenhed i byen. Der 
kan således ikke forventes noget specielt 
mønster i tiggerklostrenes lokalisering.

Alle tre klostre forsvandt allerede ved 
reformationens indledende faser. Begi
venhederne er nylig behandlet i Vejle 
Amts Årbog (1998) og skal derfor ikke 
gentages her10. Kirken blev bevaret som 
sognekirke i Horsens, mens østfløjen i 
Vejle blev taget i brug som rådhus og fun
gerede som sådan til 1780. Bortset herfra 
forsvandt bygningerne hurtigt.

Klosterbygninger
Tiggerkonventerne var fra begyndelsen 
underlagt regler om en vis ydmyghed i

Rekonstrueret byplan over Horsens ea. 1300. 1: Sognekirken Vor Erue og senere stedet for Johanniter klostret. 2: 
Helligåndshuset. 3: Set. førgensgården. 4: Gråbrødrenes kirke og kloster. Efter: Sehiørring 1998.
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forbindelse med bygningskompleksets 
udformning. Til gengæld var der ikke 
specielle krav om rumfordeling og ind
retning. Noget tyder da også på, at mange 
klostre i begyndelsen var lidt løse i struk
turen med et forholdsvist beskedent 
anlæg, men til gengæld synes der i sen
middelalderen at være mere magt over 
tingene, og de får vist alle et lukket anlæg 
omkring en fratergård omgivet af en fir- 
fløjet korsgang. Hertil var der ofte for
skellige udløberfløje og fritliggende 
huse.

Visse traditioner i vesterlandsk kloster
arkitektur har man dog oftest fulgt. 
Eksempelvis lå brødrenes dormitorium 
dvs. sovesal på 2. stokværk i østfløjen, 
hvorfra der var direkte adgang til koret af 
hensyn til afholdelse af den natlige tide
bøn. Som regel lå kapitelsalen i østfløjens 
nederste stokværk ca. midt i. Køkken og 
spisesal, kaldet refektorium, lå som regel 
i fløjen længst væk fra kirken (nord- eller 
sydfløj), for at madlugten ikke skulle for
styrre gudstjenesten. Ved de såkaldte her
reklostre på landet lå kirken oftest i nord,

Rekonstrueret byplan over Kolding i middelalderen. Gråbrødrekloslret ligger uden for byens grave mod øst. Hvor stor 
grunden var vides ikke. Efter fensen 1981.
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men i tiggerklostrene blev placeringen 
afgjort af grundstykkets beliggenhed i 
byen, således at kirken blev lagt i nærhe
den af et befærdet strøg, så kirken bød sig 
til for folk i byen.

Horsens
Gråbrødreklostret i Horsens er langt det 
bedst kendte af de tre tiggerklostre. 
Væsentligst er naturligvis, at kirken stadig 
er bevaret; men her er også gennemført 
en række systematiske udgravninger, der 
giver et godt overblik over hele anlæggets 
udformning og udvikling12*. Udgravnin
gen er for tiden under bearbejdning, der 
skal munde ud i en bog, så det følgende 
er at betragte som et kortfattet resume.

Kirkebygningen er et resultat af en 
kompliceret bygningshistorie, hvor de 
ældste dele består af en rektangulær byg
ning delt i kor og skib fra 1200-tallets slut
ning. Koret var overhvælvet fra start, 
mens skibet nok blev hvælvet i begyndel
sen af 1300-tallet. Udvendig var kirken 
fagdelt af flade lisener, der under gesim
sen var forbundet med rundbuer.

Omkring midten af 1300-tallet blev 
koret forlænget og ombygget i højgotisk 
stil med store vinduer og elegante, højt
siddende hvælv. I samme omgang blev 
også skibet forhøjet, og der blev bygget 
spidsbuede stik til de kommende vinduer 
samt lavet forlæg for de højtsiddende 
hvælv. Forhøjelsen blev dog aldrig udnyt
tet, og den fremtidige brug blev tilpasset 
rummet med de ældre hvælv.

1 senmiddelalderen opførtes et side
skib på tre fag langs kirkens nordside - 
formentlig som selvstændige kapeller i

to-tre omgange. Kort før reformationen 
blev kirken udvidet mod vest med et fag 
omfattende både midt- og sideskib.

Efter reformationen blev nordre kors
gang inddraget som et søndre sideskib i 
kirken, og i 1700-tallet opførtes gravka
peller ved korets nord- og sydside. Mange 
spor af den komplicerede bygningshisto
rie blev dog udslettet eller skjult ved den 
omfattende restaurering o. 1890, hvor 
arkitekt H. B. Storck lod kirken ombygge 
i stil med det højgotiske kor.

De forsvundne klosterbygninger var i 
begyndelsen lidt vanskelige at spore, idet 
hovedparten var rejst på sandfundamen
ter. Det var vældigt overraskende, at finde 
sandfundamenter i Horsens, hvor man 
ellers i forbindelse med andre grundmu
rede bygninger fra Middelalderen havde 
benyttet sig af solide kampesten, der jo er 
nok af i det østjyske moræneområde. At 
man i Middelalderen godt ktmne bygge 
uden stenfundamenter var dog kendt tid
ligere; men eksemplerne stammede fra 
marsken eller den tilgrænsede sten fattige 
omegn som eksempelvis ved kirken i 
Løgumkloster eller gråbrødreklostret i 
Ribe. Når Gråbrødrene i Horsens lod 
bygge på sand, skyldes det helt sikkert, at 
den bygmester, de brugte, var fortrolig 
med sandfundamenter. Måske var han 
anbefalet dem af brødrene i Ribe.

Østfløjen var utvivlsom planlagt og 
måske også opført samtidigt med 
Klosterkirken. Der har aldrig været vin
duer i den del af korets sydmur, der dæk- 
kes af østfløjen. Spor efter en tilmuret 
dør højt oppe på koret vidner om, at syd
fløjen var i to stokværk og med direkte 
adgang fra overetagen, hvor brødrenes
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dormitorium må have befundet sig, til 
koret.

Sydfløjen må på grund af fundet af en 
mønt fra Christoffer I (1252-1259) i sand- 
fundamentet også regnes for påbegyndt 
få år efter klosterstiftelsen. Oprindeligt 
var sydfløjen en fritliggende bygning og 
først senere - faktisk over to omgange - 
blev den bygget sammen med østfløjen. 
På grund af' terrænfaldet ned mod åen lå 
gulvet i sydfløjens nederste etage betyde
lig lavere end i østfløjen. Gulvet lå deri
mod i niveau med terrænet syd for byg
ningen, mens det lå mere end 2 m lavere 
end korsgangen, så set fra syd har den 
nederste' etage haft karakter at et helt 
stokværk, men indefra har etagen virket 
som en kælder. Gulvet var belagt med 
munkesten på fladen, og et cirkelformet 
fundament tyder på, at rummet var over
hvælvet med fire hvælv båret af en rund
pille. Etagen ovenover rummede for
mentlig køkken og refektorium. Efter 
fyldmasserne at dømme, var her gulve 
bestående af kvadratiske teglfliser.

Vestfløjen var yngre end sydfløjen og 
ældre end kirkens vestforlængelse, men 
ellers findes der ikke rigtigt nogen præcis 
datering. Sammenbygningen med kirken 
er idag stærkt forandret; men det synes 
sikkert, at fløjen var i to etager.

I 1406 eller kort derefter opførte man 
en udløberfløj mod syd, der nåede 
næsten ned til åhavnen. Her består un
dergrunden af ferskvandsaflejringer med 
ringe bæreevne, så for at bygge et grund
muret hus, måtte man fundere omhygge
ligt. Kraftige nedrammede egepæle bar 
en vandret tømmerkonstruktion, hvorpå 
der var lagt et solidt kampestensfunda

ment. Dateringen bygger på dendrokro- 
nologisk datering af de nedrammede ege
stolpern).

Vi kender ikke bygningens længde; 
men dens sydgavl har helt sikkert ikke 
stået langt fra havnens bolværk. Der er 
næppe tvivl om, at formålet med det store 
arbejde tæt på åen var at bygge et pakhus 
beregnet til varer, der transporteredes til 
eller fra Horsens på skib.

I sen middelalderen opførtes grund
murede korsgange langs øst- og sydfløjen 
og langs kirken. Gangene i øst og syd var 
utvivlsomt opført samtidigt på kampe
stensfundamenter. Om den nordre gang 
langs kirken hører til samme fase vides 
ikke, men forekommer sandsynligt. Den 
nordre gang var opført i to stokværk,

Udsnit af bykort oner Vejle 1859 med klostrets beliggenhed 
markeret. Kort efterJ. P. Trap: Danmark, /. udg.
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hvoraf den nederste var overhvælvet og 
forsynet med spidsbuede åbninger ud 
mod fratergården. Åbningerne var af 
sengotisk form med enkle false i stedet 
for profileringer. Øst - og sydgangen har 
utvivlsomt haft samme karakter.

Der er ikke påvist spor efter en tilsva
rende gang i vest, så her må vi som den 
mest sandsynlige løsning forestille os, at 
hele den nederste etage blev inddraget 
som en vestlig korsgang. En sådan ud
formning var ganske almindelig ved vore 
tiggerklostre. Endnu i dag kan man se det 
ved dominikanerklostret i Ribe og ved 
franciskanerklostret i Slesvig11’. Lignende 
forhold har også hersket ved franciska-

Klosterkirken / Horsens sel fro øst med det højgotiske kor. 
Foto: I IKK.

nerklostrene i Odense og Ystad (i 
Skåne)1 '.

I nogle tilfælde, hvor vestfløjens neder
ste stokværk kun rummede en korsgang, 
var der gerne et port hus eller lignende 
ved kirkens vestgavl, hvor gæster kunne 
modtages. Rester af et fundament på 
dette sted i Horsens kunne måske stam
me fra en tilsvarende lille bygning her.

Klostergrunden i Horsens kendes på 
reformationstiden. Den strakte sig da ffa 
Badstuestræde til den Østre grav og ffa 
åen op til Borgergade" ”. Mod Borgergade 
var grunden afskærmet af en næsten 2 m 
høj mur af teglsten, der stod til 1896. 
Grunden omfattede ca. 1,5 ha og udgjor
de en ganske stor del af den middelalder
lige by.

Kolding
Klostret i Kolding blev ffa 1530 udstykket 
i småbidder og forsvandt ret hurtigt17'. 
Efterfølgende kom el par gader, Kloster
gade og Munkegade, til at ligge hen over 
klostertomten. Del er således vanskeligt 
at få overblik over klosteranlæggets 
udformning.

I. O. Brandorff har påvist solide funda
menter i Klostergade og på grundene syd 
herfor18’. Der er fundet grave med store 
slagsværd i gaden ud for hjørnet af Klos
ter- og Munkegade og i Klostergade ud 
for grunden matr. nr. 395. Svterdene har 
hørt til fornemme adelige begravelser, 
som forventes anlagt inde i kirken eller 
eventuel i et særskilt kapel ved kirken.

Det betyder utvivlsomt, at Kloster
kirken har udgjort kompleksets nordfløj 
og rimeligvis har ligget, hvor nu gaden
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Klostergade løber - efter alt at dømme i 
gadens østende mellem Ny Østergade og 
Munkegade. Rimeligvis har klostret dan
net en lukket gård mod syd, hvor tre fløje 
har været bygget sammen med kirken. 
Her ville man kunne finde brødrenes 
egne begravelser i fratergården eller i 
den omgivne korsgang. Her er da eksem
pelvis også fundet grave på matr.nr. 
457al9). Formentlig er en øst-vestoriente
ret fløj pålruffet på matr.nr. 459 i form af 
kampestensfundamenter til en ca. 7,5 m 
bred bygning2'”. Den nordligste af mure
ne ligger ca. 27 m syd for Klostergade. 
Det er dog usikkert, om vi her er inde i 
det centrale anlæg og har påvist syd
fløjen. Udgravninger i 1940 vestfor på 
matr.nr. 460 viste systematiske begravelser 
afgrænset af den omtalte bygning i syd og 
afen mur mod vest21).

Gråbrødreklostret i Kolding. Eundamentssten fundet ved. 
udgravninger i Klostergade 1932. Koto: Stadsarkivet i 
Kolding.

Det egentlige klausurområde med den 
traditionelle sydfløj har snarest ligget på 
matr.nr. 457, hvor man i året 1900 fandt 
fundamenter på grundens sydlige del; 
men desværre blev de ikke indmålt221. På 
grunden fandtes endvidere to brønde og 
en træledning, der opfattedes som afløbs
rende.

Man er ved mange lejligheder i det 20. 
århundredes første halvdel stødt på rester 
af klostret; men indtil videre er det ikke 
muligt give en præcis forestilling om klo
steranlæggets udformning. Men kirken 
skal som nævnt nok findes under gaden 
og hovedanlægget under den p.t. væren
de parkeringsplads på hjørnet af Kl oste r-

Skemaii'seret grundplan af gråbrødreklostret i Horsens ved 
middelalderens slutning. 1: Kirken, der i sig selv består af 
en række byggefaser. 2; Østfløj fra. 2. halvdel af 1200-tal- 
let.
3: Sydfløj (fra slutningen af 1200-lallet) med successive 
udvidelser mod øst (3a. og 3 b). 4: Vest.fløj. 5: Udløberfløj 
mod havnen fra ca. 1406. 6: Korsgang fra middelalderens 
slutning. Rekonstruktion: HKK.
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gade og Munkegade. Kirkegården for 
lægfolk har så ligget vest for klostret bl.a. 
på matr.nr. 460. Adgang til kirke og klo
ster har nok været fra en vej østud af 
byen, men placeret lidt nordligere end 
dagens Klostergade.

De arkæologiske fund omfatter ribbe
sten fra hvælv og sten fra vinduesstav
værk. Hertil kommer glatte og mønstrede 
teglfliser29. Uden tvivl stod her et fornemt 
bygningskompleks.

Vejle
Klostret i Vejle hævdes opført i træ fra 
eller i drost Laurids Joensens egne huse.

Holst.

Da hans søn i 1355 var i Avignon fik han 
et paveligt privilegiebrev med 40 dages 
aflad til alle, der hjalp med at ombygge 
klosterkirken af træ til sten21’. Det virker 
umiddelbart overraskende, at klostret så 
længe efter grundlæggelsen endnu ikke 
havde en grundmuret kirkebygning, og 
det er da også antydet som en bevidst for
kert påstand i brevet25’. På den anden side 
kan man vel næppe have været interesse
ret i et afladsbrev, der for kirkens besø
gende (hvem brevet egentlig måtte være 
rettet mod) fremhæver en åbenbar for
kert præmis.

Spørgsmålet om træ- eller stenkirke i 
klostret ved midten af 1300-tallet synes 
indtil videre heller ikke at kunne afklares 
via de arkteologiske undersøgelser. De 
beskedne rester af kirken, der er under
søgt, dvs. noget af vestgavlen og nordvest- 
hjørnet lader sig ikke datere. Fundamen
terne sås at skuere en ra'kke ældre grave, 
hvilket umiddelbart kunne støtte forestil
lingen om den sene stenkirke. Man må 
dog være opmærksom på, at klostret kun
ne have overtaget en ældre kirkebygning 
med tilhørende kirkegård, og i så fald er 
vi stadig lige vidt.

Ved en udgravning i 1980’erne fandt 
man et kort fundamentsforløb på kirke
gården sydvest for kirkens vestgavl26’. 
Udgraveren har tolket fundamentet som 
rester af en mulig stenkirke, der kunne 
være ældre end klostret. Der er dog ingen 
afgørende beviser herfor, og tolkningen 
rejser til gengæld problemer med at man 
i så fald helt har opgivet denne bygning.

På baggrund af udgravninger og skrift
lige kilder kan vi fastslå, at man på refor
mationstiden har haft et firfløjet anlæg
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med kirken som sydfløj. Kirkens størrelse 
og udformning kendes i øvrigt ikke. For
mentlig i senmiddelalderen rejste man et 
klokketårn ved kirkens østende på korets 
nordside. Det blev sammen med østfløjen 
brugt som rådhus frem til 1780, hvorfor 
man kender forskellige, men næppe 
særligt præcise tegninger af tårnet271. Det 
var forsynet med kam takkede gavle mod 
nord og syd (fig. 7).

Østfløjen, der som nævnt stod til 1780, 
var 27 alen (ca. 17m) lang og havde en 
bredde på 12 3/4 alen (ca. 8 m)2S). 
Formentlig har den oprindelig været lidt 
længere. Bygningen var opført i to stok

værk, hvoraf det nederste var overhvæl
vet. Efter beskrivelsen har underetagen 
udgjort en enkelt toskibet sal på seks fag 
med hvælvene båret af 5 piller. Det kan 
have været klostrets kapitelsal, men i så 
fald en ganske stor sal, og hvis hele unde
retagen blev udnyttet til eet rum, har den 
middelalderlige fløj helt sikkert været 
længere. Ved beskrivelsen i 1700-tallet var 
salen dog opdelt med rådstue, sprøjte
kammer og to arrestkamre, så den præci
se indretning i middelalderen kan vi nok 
ikke være helt sikker på. 1 andet stokværk 
har der givet vis været dormitorium, 
sovesal, for brødrene.

Vejle Dinninikantækloslm: Sammen tegning ajudgravningsres ull at erne med antydning af det ¡irfløjede anlæg med. kirken 
i .syd. Delvis efter Kieffer-OIsen og Madsen 1997. Streg: Sven Kaae.
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Nordfløjen kendes stort set ikke, mens 
vestiløjen er påvist i en mindre udgrav
ning. Fundamentet var stærkt nedbrudt, 
men viste, at fløjen var forsynet med kors
gang. Den egentlige fløj var til gengæld 
ret smal, hvilket nok skal betyde, at det 
hele er opført samlet - altså en vestfløj 
med indbygget korsgang. Tilsvarende løs
ning findes i dag i Holbæk Sorte- 
brødreklosters vestfløj-1’. Vestfløjen var 
placeret så langt mod vest, at kun sydøst- 
hjørnet var bygget sammen med koret, og 
at vestfløjens sydgavl sammen med kir
kens vestgavl afskærmede en lille plads 
ud for de to gavle. Motivet er ganske 
almindeligt blandt vore tiggerklostre. 
Pladsen var åbningen ud mod byen - her
fra var adgang ind i kirken fra en vestdør, 
og her var lægfolks adgang til klostret 
gennem en dør i vestfløjens sydgavl.

Når vestfløjen (den mindst væsentlige 
al bygningerne) var forsynet med en kors
gang, må vi gå tid fra, at der også var byg

get korsgange langs øst- og nordfløjen. 
Der optræder ikke nogen gang i beskri
velsen af' den til rådhus ombyggede øst
fløj i 1700-tallet, så her må korsgangen 
have været en tilbygget del, som har kun
net fjernes igen. Om der også var en gang 
langs kirkens nordside kan vi ikke vide, 
men vurderet ud fra forholdene ved 
andre tiggerklostre må det anses for højst 
sandsynligt30'.

Anlæggenes fællestræk
Som det fremgår af ovenstående, har vi 
langt bedre kendskab til klostret i 
Horsens, end til de to andre. Der er dog 
intet, der tyder på, at Horsens-klostret 
skulle være væsentligt forskelligt fra disse, 
så nogle tiæk fra Horsens kan måske bru
ges til at belyse forholdene de andre ste
der. Derimod må man for selve bygnings
kompleksets vedkommende sige, at an
læggene i Kolding og Vejle kendes så

Vejle set fra syd ea. 1765. Det kandakkede tårn til venstre - datidens rddhustdrn - stad ofnindelig ved Klosterkirken fd 
korets nordside. Efter Pontoffndan 1766.
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sparsomt, at det er svært at drage sam
menligninger.

Ai generelle betragtninger kan vi anta
ge, at der alle steder i det mindste ved 
Middelalderens slutning har været et 
betydeligt grundstykke til rådighed - 1 ha 
eller mere. I Kolding lå klostret uden for 
graven, så her har der måske været ekstra 
god plads til ekspansion, da befæstningen 
ikke dikterede nogle snævre begrænsnin
ger på samme måde som i Horsens og 
Vejle. At klostret i Kolding overhovedet 
ligger uden for befæstningen er usædvan
ligt, men ikke enestående. Også i Kalund
borg lå gråbrødreklostret uden for bymu
ren31’.

I Horsens har vi klart et firfløjet anlæg 
af grundmurede bygninger omkring en 
lukket fratergård, og alt tyder på, at det 
også var tilfældet i Vejle. Systemet med 
korsgange lindes begge steder, og i hvert 
fald i Horsens har der været korsgang i to 
stokværk hele vejen rundt.

Kirken i Horsens var opført i flere om
gange, hvilket nok også var tilfældet de to 
andre steder. Sandsynligheden taler i 
øvrigt også for, at kirkerne der fik samme 
asymetriske form som i Horsens, således 
som det blev almindeligt i tiggerklostre
ne.

I Horsens kender vi ud over det lukke
de bygningskompleks også en ganske 
lang udløberfløj (ned mod havnen). Som 
tiggerklostrene kendes i dag, må det be
tragtes som værende ganske almindeligt 
med en eller flere udløberfløje.
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Klaus Glambek til Rask, Værholm og Bjerre 
1537-91 - Kongens Lensmand på 
Skanderborghus, Aakjær og Stjernholm

Af Erik Kristensen

Klaus Glambek er en af de 'utallige små, fattige adelsmænd, der dels ved 
egne helt specielle personlige amer samt særlige karakteregenskaber og dels 
ved held og lykke ¡inder sig mægtige beskyttere, der kan se deres talenter, og 
som magter at hjælpe dem frem til, landets største embeder Da kongFrederik 
d. II dør, falder han i unåde og må, trække sig tilbage.
I nedenstående artikel, tegner Erik Kristensen et billede af personen Klaus Glambek...

Klaus Glambek er en af de utallige små, 
fattige adelsmænd, der dels ved egne helt 
specielle personlige evner samt særlige 
karakteregenskaber og dels ved held og 
lykke finder sig mægtige beskyttere, der 
kan se deres talenter, og som magter at 
hjælpe dem frem til landets største embe
der. Da kong Frederik d II dør, falder han 
i unåde og må trække sig tilbage.

Han var med prinsesse Anna i Sachsen. 
Han blev kendt som helten fra Ditmar
sken. Han blev senere kendt som en dyg
tig administrator af kongernes enorme 
godskompleks omkring Skanderborg 
Slot. Han stod for materialeleverancerne 
til den udvalgte prins's første skib, den 
prins der senere blev vor største Sø- og 
krigerkonge. Han anlagde måske århun
dredets største dæmningsprojekt ved 
Åstedbro. Endelig tilbød kongen at holde 
og betale hans bryllup ind i en af landets 
fornemste slægter på Frederiksborg slot.

Foruden at være en historisk person blev 
Klaus Glambek også en mytisk sagnfigur, 
som i dag figurer i talrige sagn og myter 
på Vejle vesteregn.

Klaus Glambeks Forældre
Klaus Glambek er født på hovedgården 
Svenholm i Stabæk sogn i faderen, lens
mand Niels Glambeks andet ægteskab 
med Marine Sørensdatter Gjødesen fra 
herregården Rask i Hvirring sogn i 1537.

Faderen Niels Glambek er fra slægts
gården Starupaard i Øster Stamp, hvor 
han er født og opvokset. Navnet Glambek 
stammer fra en af “Kronens faste Borge”, 
nemlig borgen Glambek på den danske ø 
Femern. Navnet Glambek kommer til Sta- 
rupgaard på kvindesiden og ligger stille i 
en del år, inden det igen tages frem på 
sværdsiden lidt før år 1400.

Svenholm i Staby var et pantelen først
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under Ribe Bispestol og efter reformatio
nen under Kronen. Pantelenet overtages 
før 1536 af den fattige Niels Glambek, 
måske i en eller anden form for ægte
skabshandel med den tidligere panthaver 
Peder Iversen, hvis søster han nødes til at 
gifte sig med. 1537 ses han imidlertid at 
være gift med Marina Sørensdatter Gjø- 
desen fra hovedgården Rask. 1545 forny
er han pantelenet på Svendholm for 350 
daler danske og 150 gylden med kronen. 
Svendholm er på det tidspunkt en hoved
gård med et bøndergods på ca. ti bøn
dergårde samt nogle boel og huse. I året 
1553 indfrier kongen imidlertid brat pan
telenet og udbyder det straks på en ny 
periode. Niels Glambek er nu økonomisk 
for svag til at byde op og må lidt desillusi
oneret sammen med sin hustru flytte til 
hendes fødehjem Rask i Hvirring sogn. 
Niels Glambek dør før 1564 og ligger 
begravet i Hvirring Kirke sammen med 
sin meget yngre hustru, der dog først dør 
ca. år 1600.

Hovedgården Rask i Hvirring sogn er 
slægten Gjødesens slægtsgård. Af anna
lerne ses at før 1480 nævnes, som slæg
tens første kendte mand, Erik Gjødesen 
på bondegården Bjerre. Efter 1453 næv
nes Søren Gjødesen på Rask, måske er de 
to brødre? 1498 nævnes Gjøde Sørensen 
til Rask og før 1543 nævnes Søren Gjøde
sen ægteviet til Karen Ottesdatter Rekhals 
på Rask. Sidstnævnte er Marine Sørens- 
datter Gjødesen’s forældre.

Klaus Glambek’s skolegang
Klaus Glambek er som tidligere nævnt 
født 1537, året efter reformationen på

Svendholm som eneste dreng af fire 
søskende. I 1542 blev Klaus Glambek 
sendt i skole for at lære “Boglige 
Kaanster”, som der står i annalerne. 
Disse “Boglige Kaanster”, som nu blev en 
nok så barsk realitet for den lille syvårige 
purk, har omfattet læsning, skrivning og 
regning. Vi må forestille os, at han har 
været indskrevet i enten pogeskolen i 
Ribe eller hos en lokal, lærd præst.

Kilderne er enige, om at skolen nok ikke 
var vejen frem her i livet for den lille 
Klaus, der simpelthen ikke synes at have 
haft lyst til bogen. Så efter samråd med 
forældrene, blev han taget ud af skolen 
efter at den allermest nødvendige og 
grundlæggende basisindlæring var bragt i 
orden.

Glambekkernes og Munkernes 
tætte relationer
Klaus Glambek blev nu sat i en slags hof
lære hos den ansete (Hiristen Munk til 
Taabdrup i dennes Adels- og Fyrsteskole 
tæt ved det danske hof, midt i Køben
havn.

Ghristen Munk var ud af den kendte 
adelsslægt Munk, med de tre Roser i våbe
net. Han skrev sig hele livet igennem til 
sin fødegård, Taabdrup, der er en hoved
gård i Stepping sogn, med et mindre 
fæstegodstilliggende på 7 gårde og 6 boel 
lige udenfor Haderslev. (Sdr. J. Arb.) 
Pantegodset, der hørte ind under Taab
drup, havde hans bedstefader Peder 
Munk til Krogsgaard giftet sig til i ægte
skabet med hans bedstemoder Mette 
Em miksdat ter. Slægten Emmiksens
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slægtsgård lå nabo til Starupgård i Øster 
Starup, hvor Glambekkerne jo sad. De to 
slægter havde således været naboer og 
kendte hinanden særdeles vel i måske 
mere end tre generationer. På den tid var 
det uhyre vigtigt at have de rette forbin
delser og især at pleje dem.

Christen Munk havde som følge af føde
gården Taabdrups tætte beliggenhed til 
Haderslev udviklet meget mere relationer 
til hertug Christian og dronning 
Dorotheas lille “Fyrstehof på Haderslev- 
hus”. Han er kommet meget på Haders- 
levhus. Hertug Christian var imidlertid 
en kommende mand. I 1533 overtager 
han kontrollen med begge hertugdøm
mer. I året 1534 hyldes han til konge af 
den jyske adel i Jylland. Som en af kon
gens nærmeste medarbejdere og mere 
betroede mænd har Christen Munk fulgt 
hertug Christian hele den lange vej fra 
Haderslev op igennem Jylland, over hyld
ningen i Viborg og senere tværs over Fyn 
for til sidst at stå for Københavns Porte i 
1536. København falder den 29.06.1536, 
hvorved hele Danmark nu lå til hertug 
Christians hånd, og han kan derefter 
indtræde i den danske kongerække, som 
Christian d 111.

I ridderlære hos Christen 
Munk(1520-1579)
Christen Munk fik som en af kongens 
mest loyale mænd nti tildelt og opret
holdte i de kommende år en funktion 
som “Hofsinde” ved kong Christian d III 
og dronning Dorothea af Sachsen- 
Lauenburg’s hof i Købehavn. Hofsinder

ne var, når hoffet rejste, altid beredne og 
dannede med deres egen lille hesteeskor
te et stateligt følge, som altid fulgte tæt på 
kongens person. Korpset blev kaldt “Hof- 
fanen”.

Christen Munk havde som Hofsinde, 
udover forpligtelsen som leder af “Hof
fanen”, ikke nogen bestemt funktion ved 
hoffet, men han blev i tidens løb tildelt 
en række helt specielle og frie opgaver af 
såvel kongen som dronningen. Disse 
opgaver krævede ofte takt og tone, diplo
matisk snilde, og dette havde Christen 
Munk til majestæternes fulde tilfredshed.

Christen Munk og hans hustru Else 
Truidsdatter Ulfstand (d.1565) oprettede 
nu i fællesskab en lille “Adels- og Fyrste
skole” tæt ved og i nær tilknytning til hof
fe ts umiddelbare sfære. Her kunne de 
unge adelsmænd fra såvel kongens riger 
og lande, som fra hertugdømmerne samt 
fra udenlandske fyrstehoffer lære alt det, 
en lovende ung adelsmand havde brug 
for, så han senere kunne begå sig i hoffe ts 
tjeneste eller ved den nu stærkt voksende 
og rigt ekspanderende centraladministra
tion.

I denne “Private Fyrste- og Ridderskole”, 
som med årene blev højt estimeret, men 
stort set ikke er beskrevet her i Danmark, 
lærte de unge adelsmænd under Christen 
Munk og Else Ulfstand kyndige og myn
dige ledelse sådanne nyttige ting som: 
Høvisk tale, ridderlig skik, diplomatisk 
adfærd, bord- og madskik, samt sprog, 
dans, fægtekunst og militær indsigt.

Hvilke aftaler, der har været imellem 
Glambekkerne og Munkerne ved vi ikke, 
men det korte af det lange er, at den lille
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Klaus blev optaget her på denne verdsli
ge eliteskole, som fuldgyldigt medlem. 
Klaus kom altså nu i ridderlære. Her 
lærte han sig hoffets intriger. Han lærte 
at skelne sladder fra realiteter at tage 
bestik af, hvem der var på vej op ad i kon
gens eller dronningens gunst, og hvem 
der var på vej nedad, eller helt ud. Han 
lærte korte sagt at begå sig ved hoffet. I 
dette kosmopolitiske miljø, hvor man 
forstod og talte alle de større europæiske 
sprog som: Engelsk, fransk, tysk og itali
ensk, her var der rig lejlighed til at knytte 
nyttige kontakter, som senere kunne føre 
til en stor karriere ved hoffet, i lensadmi
nistrationen, i det fremvoksende diplo
mati, eller i den kommende voksende 
centraladministration. For en ellers ret 
fattig adelsmand af en ikke særlig kendt 
slægt, åbnede der sig her store mulighe
der.

Brudetoget til Sachsen
I 1548 skulle reformationskongen Chri
stian d III og dronning Dorotheas ældste 
datter Prinsesse Anna af Danmark for
mæles med kurfyrst August af Sachsen. 
Året i forvejen var udskrevet et prinsesse
styr, en særlig skat, der udskrives til at 
dække udgifterne, når en af kongehusets 
prinsesser skulle giftes. I forvejen var gået 
mange forhandlinger med forskellige 
europæiske fyrstehuse, men til sidst var 
valget faldet på den unge August af 
Sachsen, der med tiden kunne forventes 
at blive kur fyrst i Sachsen. Brudeudstyret 
var bestilt, medgiften fremskaffet og nu 
skulle rejsen og brylluppet planlægges i 
mindste detalje.

Christen Munk leder Annas 
brudefærd

Christen Munk blev som hofsinde og 
betroet medlem af “Hoffanen” af kong 
Christian d III og især dronning Doro- 
thea personligt udpeget til at lede prin
sesse Annas brudetog til Sachsen.

Dette var første gang efter tusmørket 
fra borgerkrig, broderstrid og reformati
on at “Det danske Kongehus” skulle vise 
sig for en større europæisk offentlighed. 
Nu var der orden i kongens riger og 
lande, nu var den nye tro cementeret, nu 
var katolicismens magt endelig brudt. Nu 
skulle den reformerte kongelige pragt 
frem. Den danske reformerte konge skul
le placeres på Europakortet. Brudetoget 
skulle starte liere måneder før, at vielsen i 
Torgau skulle finde sted. foget skulle gå 
ned gennem Danmark, videre igennem 
Hertugdømmerne og derfra ned til dom
kirken i Torgau, de saksiske kurfyrsters 
formælingskirke. Der skulle være plads til 
et stort følge, for tempoet i vogntoget 
ville være yderst adstadigt, alle større byer 
skulle besøges. Indtoget, opholdet og 
udtoget af disse større byer skulle plan
lægges, der skulle skaffes indkvartering 
og forplejning o.s.v. og hele vejen langs 
ruten stod folket og hyldede den smukke 
unge prinsesse i den gyldne karet med de 
hvide heste. Troels Lund beskriver prin
sesse Anna, som en meget smuk kvinde 
med regelmæssige ansigtstræk, blå øjne 
samt en fin ferskenteint. Som ung havde 
hun et sjældent stort, smukt lyseblondt 
hår. Hendes figur var både slank, men 
også moden og fyldig. Hendes udtryk var 
mildt og forstandigt. Hun er portrætte
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ret, malet samt skåret i træ af Lukas 
Cranach d Yngre (1515-86) talrige gange.

Prinsesse Annas brudefærd
Under Christen Munks myndige ledelse 
sneglede det pragtfulde brudetog sig 
med flere hundrede kareter og mange 
riddere til hest sig vej først ud af Kolding 
Slot og igennem Kolding by. Derfra til 
slægtens gamle sæde på Haderslevhus. 
Videre sydpå til Flensborg, Slesvig og 
videre ned igennem Slesvig, Holsten og 
Meklenborg over Elben o.s.v. for hen på 
sensommeren at nå Torgau, de sachsiske 
Kurfyrsters formælingskirke.

Forrest har været beridere og herolder, 
der god tid i forvejen forkyndte togets 
nærvær. Derefter kom musikken, talrige 
faner og bannere, kongens riddere samt 
drabanterne. Så kom en gylden karet 
med dronning Dorothea og hendes ter
ner, dernæst en pragtfuld karet med 
Hertug Hans den Ældre, dernæst dennes 
søster prinsesse Dorothea, og endelig 
kom den, hvorom det hele drejede sig, 
prinsesse Anna af Danmark i sin guld
karet forspændt hvide heste. Derefter alle 
prinsessens vogne med brudeudstyr, kost
bare kjoler, medgift, vennegaver samt 
prinsessens private bibliotek med Luthers 
samlede skrifter samt hendes private 
bønne-og bedebøger i guldtryk, deri
blandt har været en række illustrerede 
manuskripter med glødende farver samt 
gyldent metal printet på pergament.

Den logistiske del af brudetoget styre
de Christen Munk ved hjælp af de unge 
adelsmænd i sin nyoprettede Fyrste- og 
Ridderskole. Der skulle bestilles forsynin

ger, logi og forplejninger forud, og hele 
tiden har der været ordonnanstjeneste 
frem og tilbage, for at ("bristen Munk 
kunne have det samlede overblik, efter
hånden som toget langsomt skred frem 
ad de støvede veje.

Bagerst fulgte et stort følge af danske 
og norske adelsmænd med deres fruer i 
pragtfulde kjoler. 1 dette følge nær prin
sessen ser vi Christen Munk med sine ade
lige og fyrstelige disciple, når de ikke var 
i ordonnanstjeneste og heriblandt selvføl
gelig Klaus Glambek.

Hen på sensommeren nåede man efter 
den lange rejse, som var den danske 
monarks udstillingsvindue til hele Euro
pa, i god tid frem til Torgau, som ligger 
nord for Dresden ved floden Elben. 
Formælingen fandt sted d 07.10.1548 i 
Domkirken i Torgau

Dette var den unge Klaus Glambeks 
første store udenlandsrejse, men bestemt 
ikke hans sidste.

Vi forlader nu kurfyrstinde Anna, som 
blev Danmark en god gesandt ved det 
strålende sachsiske fyrstehof. Hun opret
holdt en meget stor korrespondance med 
danske adelsmænd. Hendes kopibøger i 
Rigsarkivet fylder 89 store bind, hvoraf de 
22 bind er afsendte breve fra hendes egen 
hånd til danske adelige, der stod hende 
nær, blandt andet Holger Rosenkrantz. 
Optalt er der tale om langt over 10.000 
bevarede breve fra prinsessens egen 
hånd. Hun formidlede derudover en rig 
og omfattende udveksling af unge adels
mænd imellem det danske og sachsiske 
hof inspireret af Christen Munk. Tysk TV 
har i de senere år bragt en række udsen
delser om den farverige danske prinsesse,
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der i dag betragtes som en af renæssan
cens meget stærke kvindelige personlig
heder.

Christen Munks belønning
Efter det storslåede og heldigt gennem
førte brudetog til Sachsen blev Christen 
Munk som kongens betroede mand som 
belønning forlenet med det rige norskt' 
len Hamar 1549-56, og senere 1556-72 
blev han udnævnt til statholder i Norge 
og lensmand på det rige Akershus len. 
Han var vel således den mægtigste mand 
i Norge fra 1556-72 i en meget urolig 
periode med mange lokale krige mod 
svenskerne, som han dog gerne trak sig 
sejrrigt ud af. Efterhånden samledes et 
helt lille hof af lovende unge adelsmænd 
ligesom på Ridder- og Fyrsteskolen i 
København. De kom og gjorde pagetje
neste, arbejdede på hans kontor og fulgte 
ham i tykt og tyndt på hans mange rejser 
i det store land. Formentlig en slags skole 
til en fremtidig norsk statstjeneste, akku
rat som ved hoffet i København og som 
Klaus Glambek der nød godt af.

Christen Munk, og hans hustru Else 
Truidsdatters Fyrste- og Ridderskole på 
Akershus er velbeskrevet, og da den var 
en pendant til skolen, de havde i Køben
havn, så er det her ud fra vi ved, at den 
københavnske skole overhovedet eksiste
rede, og hvorledes den fungerede.

I hoflære og ridderlære hos 
Holger Rosenkrantz (1517-75)
Efter sin udnævnelse til Lensmand i Nor
ge tilbød Christen Munk og Else Truids-

datter Klaus Glambek at tage med til 
Norge, men det blev den ansete Holger 
Rosenkrantz til Boller, som fik den unge 
Klaus Glambek i tjeneste lige foran kon
gen, som også havde ønsket at få den 
opvakte unge adelsmand.

1 1548 overtager Holger Rosenkrantz 
slægtens gård Boller ved Horsens samt 
slægtens øvrige godser. Han vies samme 
år til Mette Krognos. I året 1551 udnæv- 
nes han til kongelig lensmand på 
Stjernholm len med Bygholm. 1 året 
1556-57 bliver han udnævnt til øverst
kommanderende i Jylland. 1561 får han 
udover Stjernholm len tillige det rige 
Emborg Klostergods samt det ligeledes 
rige Voer Klostergods under sig. Næsten 
samtidig overtager han Skanderborghus 
len samt Akjær len. Hermed er han den 
lensmand, der har de rigeste kongelige 
forleninger i Jylland. Den 09.12.1567 bli
ver han udnævnt til statholder over hele 
Nørre-Jylland, hvilket reelt lagde hele sty
ringen af Jylland under hans smidige 
hænder med ansvar for skatteudskriv
ning, troppeudskrivning og hærleveran
cer. Holger Rosenkrantz var vel sin tids 
mest velhavende og et af de mest ansete 
medlemmer af rigsrådet. Af kongen og 
dronningen blev han flittigt brugt til 
diplomatiske missioner, samt når det 
kneb ude ved fronten under syvårskrigen 
mod Sverige.

Holger Rosenkrantz holdt derudover 
hof dels i København og dels hjemme på 
sine herresæder i Jylland. Oftest deltog 
kongen og dronningen i hans overdådige 
fester. Her var meget at lære for den unge 
Klaus Glambek. Han har haft en meget
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betroet stilling direkte under Holger 
Rosen kran tz.

Klaus Glambeks helteindsats i 
Di tmarsken toget (1559)
Nytårsdag 1559 dør reformationskongen 
Christian d III på Koldinghus. Inden en 
ny konge er valgt, rører de holstenske og 
slesvigske hertuger på sig. Den danske 
statholder i hertugdømmerne Henrik 
Rantzau meddeler rigsrådet, at hertug 
Adolf af Gottorp foretager hemmelige 
rustninger, og at et angreb på Ditmarsken 
er nært forestående. Den unge Frederik d 
II gennemtrumfer imod rigsrådets vilje 
dansk deltagelse imod den frie og demo
kratisk styrede bonderepublik. Sammen 
med Johan Rantzau danner Holger Ro- 
senkrantz det øverste krigsråd.

Den 22. maj samles en stor fælleshær 
ved Hohenwestedt. En dødsdømt forbry
der bliver sendt af sted med krigserk
læringen. I løbet af kort tid er bondere
publikken slået, tabene for bønderne er 
enorme, krigsskadeerstatningerne ligeså.

Lige før Ditmarskentoget gjorde Hol
ger Rosenkrantz den unge og fattige 
Klaus Glambek “verafftig”, dvs våbenfør, 
hvilket vel nogenlunde svarer til at blive 
slået til ridder og få tildelt militær udrust
ning såsom stridshingst og sværd samt 
skjold og hjelm begge med hans eget 
personlige mærke på, nemlig Glambek
kernes ørnelåret med den gyldne klo. 
Under felttoget indlagde Klaus Glambek 
sig stor og uvisnelig hæder. Annalerne 
beretter således:

“Klaus Glambek loed imod Rigens 
Fiender kiende sin Modighed oc Troskaff

oc Flid mod sin Herre Holger Rosen
krantz oc sin Koning Frederik d II.

Klaus vaar icke den, som bolt alf til en 
Side, eller fick sig anden Bestilling faare, 
naar det gielt, men han s<ette sig dristelig 
frem, saa band derofluer vaar i saa stor 
Liffs Fare, at der bleff skutt tvende Hestt1 
bort under hannem.

Oc hånd forbleff doc selff uskadtt oc 
bevaret aff Guds synderlige Naade oc 
Beskjermelse. Formedelst saadan tro 
Flittighed bleff band sin Hosbond Holger 
Rosenkrantz meget kiær. Oc kom, der ud 
offurer udi Kongelig Majestæt, Konning 
Frederich d II ‘s høylofflig Hukommelse 
oc Erindring, Kundskaff, Gunst oc 
Yndest. Holger Rosenkrantz vil doc icke 
slippe han nem, saa han blev hos han nem 
på xxiij Aar (23 år) udi hans Bestilling.” 
(ASV: Liigtalen)

Klaus Glambek tjener Holger 
Rosenkrantz
Fra 154S tjente Klaus Glambek hos 
Holger Rosenkrantz til Boller. Annalerne 
siger, at han blev sin husbond Holger 
Rosenkrantz så kær formedelst troskab og 
flittighed, at denne ikke ville slippe ham, 
selvom Kong Frederik selv gerne ønske
de at få ham i sin tjeneste.

I de første år har Klaus Glambek fulgt 
Holger Rosenkrantz både hjemme og 
ude samt ved hoffet og på hans kongelige 
forleninger. Holger Rosenkrantz’ navn 
møder os overalt i datidens historie, ikke 
blot i den politiske og diplomatiske, i den 
administrative og den militære, men også 
i hoftjenesten og i hans nære personlige 
forbindelse med kong Christian d III og
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dennes dronning. Senere blev han om 
muligt endnu nærmere knyttet til kong 
Frederik d II og dennes dronning. 
Berømt er i. eks. hans store brevveksling 
med kurfyrstinde Anna af Sachsen. Det er 
her, hun advarer ham om en konspirati
on af jyske adelsmænd imod broderen 
Frederik d II..

Holger Rosenkrantz var en rigtig renæs
sancefyrste, der stort set beskæftigede sig 
med alt, som han kom i nærheden af. I 
bestridelsen af hans mange indbyrdes så 
forskellige hverv ser vi ham, som en solid 
og utrættelig arbejdskraft, en omfattende 
praktisk begavelse, en sindig natur, en 
retsindig karakter, rolig og støt i sin jyske 
ligevægtighed, og som bærende under
grund lå den dybe og oprigtige gudsfrygt, 
der kendetegnede så mange af de renæs
sancens dynamiske personligheder, der 
levede i den nye reformerte tro’s første 
friske strømninger.

Der står i annalerne, at Holger Rosen
krantz gerne tog Klaus Glambek med på 
råd i vigtige sager, især sådanne som “han 
icke end loed én huer mand viide aff !” 
(ASV: Liigtalen)

Meget tyder på at Klaus Glambek har 
været Holger Rosenkrantz stedfortræden
de førstehånd. Han har med en fast og 
myndig samt loyal og reel administration 
tjent såvel Holger Rosenkrantz som kon
gen til begges fulde tilfredshed. De kon
gelige forleninger var vel de rigeste no
gen kongelig lensmand havde i Jylland på 
dette tidspunkt. De var udtryk for kon
gens absolutte tillid og tiltro til Holger 
Rosenkrantz samt dennes tro tjener Klaus 
Glambek.

Bryllup Skt Michelsdag på 
Frederiksborg Slot(02.10.1575)

Klaus Glambeks tjeneste hos Hoger Ro
senkrantz må have været af en sådan art, 
at denne har ønsket at knytte ham endnu 
tættere til sig. 1 foråret 1575 sker da tro
lovelsen med en niece til Holger Rosen
krantz, nemlig Berete Rosenkrantz, der 
er datter af Folmer Rosenkrantz til 
Stensballegård. T forlængelse heraf afsæt
tes tid til brylluppet imellem Klaus Glam
bek og den unge Berete Rosenkrantz, 
som kong Frederik d II nu allernådigst til
byder at holde og bekoste på Frederiks
borg Slot, og det i selve slottets pragtfulde 
kirke.

Kongen havde ikke glemt sin helt fra 
Ditmarsk-togtet, og her var endelig en lej
lighed til at gøre gengæld. De mere real
politiske ting, der lå bagved, kan vi kun 
ga^tte eller gisne om. Vi ved imidlertid, at 
kongen og dronningen var tilstede ved 
Rosen kran tzs børns dåb, og kongen og 
dronning havde næsten altid Rosen
krantz med til deres fester og omvendt. 
Måske var det ligeså meget dronningen, 
der her satte sin vilje igennem.

I annalerne står der om Klaus Glam
beks frierfærd på Stensballegård:

“Imidlertiid haver han beraadslaget sig 
met Gud oc sine heste Venner oc tenkt på 
Liffs-Fellig (ægtefælle) oc haf Tu er da 
beden om den fromme Mand, Folmer 
Rosenkranz’s Daatter til sin ecte Husfrue. 
Oc behagede det kongelig Majestæt saa- 
ledis, at hans Naade selff gjorde deris 
Bryllup på Frederiksborg Slot på Set 
Michelsdag 1575” (ASV: Liigtalen)
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Klaus Glambek lensmand på 
Skanderborg, Akjær og Bygholm 
1573-89

Ligesom med faderen er vi her vidne til et 
slags arrangeret ægteskab. Da Holger 
Rosenkrantz kunne se, at enden på et rigt 
liv nærmede sig, fik han overtalt kong 
Frederik d II til lade Klaus Glambek efter
følge sig i de kongelige forlen i nger, han 
havde haft, og som Klaus Glambek nu 
kendte ud og ind. Dette lykkedes til fulde, 
men Klaus Glambek overtog imidlertid 
forleningerne på hårdere vilkår end Hol
ger Rosenkrantz, idet han måtte overtage 
dem som kongelige regnskabslen, hvor 
der skulle aflægges regnskab hvert år til 
kongen.

Dernæst gjaldt det om at få Klaus 
Glambek knyttet til slægten Rosenkrantz, 
der jo var dem, der havde “opfundet 
ham”, med de stærkest mulige bånd, man 
kunne tænke sig, og her var ægteskabs
båndet det naturligste og mest almindeli
ge. Her faldt niecen Berete Rosenkrantz 
jo fint ind i billedet. Folmer Rosenkrantz 
var vel heller ikke uinteresseret i at få den 
kongelige lensmand Klaus Glambek til svi
gersøn, det kunne vise sig nyttigt senere 
hen.

For at kaste glans og legitimitet over 
det hele fik man derudover kong Frederik 
d II til at holde brylluppet på Frede
riksborg Slot. Endelig var der Berete Ro
senkrantz medgift hovedgården Vær- 
holm, der dog først tilgik Klaus Glambek 
og Berete Rosenkrantz ved skiftet efter 
hendes fader Folmer Rosenkrantzs død i 
1586.

Nogenlunde samtidig fik Klaus Glam

bek kongens tilladelse til at mageskifte sin 
slægtsgård Starupgård i 0. Starup sogn 
med hovedgården Rask i Hvirring sogn 
og Bjerregård i Aale sogn, det sidste var 
dog kun en tilladelse til en slags forhand
lingsret for ham.

Klaus Glambek sad nu som lensmand 
på ovennævnte kongelige forleninger i 16 
år, åbenbart til kongens fulde tilfredsstil
lelse.

Klaus Glambek og Christian d IV 
(1577-1648)
Da den udvalgte prins, den senere kong 
Christian d IV var blevet født, udgik der 
befaling til de kongelige lensmænd på 
kongens faste borge om at være behjæl
pelig med prinsens videre opdragelse og 
uddannelse. En sådan opfordring fik 
Klaus Glambek som kongelig lensmand 
på Skanderborghus derfor også tilsendt

Som et vigtigt led i prinsens uddannel
se besluttede kong Frederik d II, at der 
skulle bygges et skib til den unge prins, 
da han var en halv snes år, så han kunne 
lære at sejle. Klaus Glambek bliver bedt 
om at sætte et bekvemt kammer i stand til 
den udvalgte prins samt hans tugtemestre 
(lærere), sidstnævnte skulle dog indkvar
teres i staldfløjen, hvorimod prinsens 
kammer skulle ligge tæt på kongen og 
dronningens egne gemakker.

Vinteren 1586-1587 flytter kongefami
lien med Hof til Skanderborg Slot. Den 
udvalgte prins skal som nævnt følge med 
i opbygningen af et komplet orlogsskib, 
fra kølen lægges, til riggen er sat. Klaus 
Glambek skal sørge for al transport af 
tømmer, sejl, nagler, tjære og sejl, samt
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hvad der ellers hører med til et sådant 
byggeri og have overopsynet med bygge
pladsen.

Skibet, der bygges, er en såkaldt 
“Brandjagt” dog i formindsket format, et 
orlogsrigget fartøj, nærmest som en fre
gat, dog rigget med råsejl. En brandjagt 
anvendes normalt til sikring af flåden og 
er armeret med nogle få, men lettere ka
noner. Da den er meget hurtig, benyttes 
den først og fremmest til depeche- og sig
naltjeneste. Den boglige undervisning 
var i øvrigt stoppet det halve år, det tog at 
bygge brandjagten, hvilket kan ses ved, at 
den udvalgte prins’s stilehæfter mangler i 
en periode på seks måneder.

Hofprædikanten siger i sin liigtale ved 
Christian d IV s båre 1648 følgende:

’’...hvorfor hans prinselige Nåde, ud på 
Skanderborg Slot, af' sin fader kong 
Frederik d II, har fået bygget et skib med 
master, takkel og sejl og andet redskab i 
alle måder, saa som et stort orlogsskib er 
monteret og tidstyret. Hvortil forstandige 
og forfarne skibsfolk er forordnede, som 
med ham på Søen har omsejlet, og ham i 
alt det, som til søfarten hører, flitteligen 
underviist. ” (Liigtalen-IV)

Slægtsfejden om de to ørnelår 
med guldklo i Odense
Navnet Glambek lå som tidligere nævnt 
brak på sværdsiden efter massakren på 
Femern, men blev holdt i live på spinde
siden, for så senere at blive revitaliserel

('enernes våbenskjold.

G la mb ek
Klans ('danibeck's våbenskjold.
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igen på sværdsiden. Slægten Glambek bar 
som skjoldernærke et sort ørnelår med 
guldklo på et blåt felt. Dette våben lod 
Klaus Glambek indbrænde i en glasrude, 
som han ved et besøg på Odense Slot 
forærede den odenseanske rådmand 
Ghristoffer Bang. Denne lod den smukt 
dekorerede rude med Klaus Glarnbeks 
våbenskjold og navn opsætte i vestibulen 
på slottet, til dettes pryd og siir.

Ved en senere bryllupsfest på Odense 
Slot befandt en rig adelsmand Henning 
Venstermand til Brobygård sig blandt 
bryllupsgæsterne. Han stammede fra den 
urgamle sønderjyske adelsslægt “Urner
ne”, dog på mødrenes side. Urnerne bar 
fra gammel tid et næsten identisk våben
skjold til det Glambekkerne førte. Urner
nes våbenskjold har et ørnelår med guld
klo, der vender til venstre, hvorimod 
Glambekkerne, ligeledes fra gammel tid, 
har et ørnelår med guldklo, der vender til 
højre. Det ene våbenskjold er stort set et 
identisk spejlbillede af det andet. Moder
ne heraldikkere vil nok tolke dette, som 
et udtryk for nært shegtsskab nogle gene
rationer tilbage!

Da Henning Venstermand imidlertid fik 
øje på Klaus Glarnbeks våben, blev han i 
øltågernes fortumlethed så fortørnet og 
senere så kry, at han resolut smadrede 
ruden med Glarnbeks våben og navne
træk. Dette rygtedes snart til Skander
borg Slot, hvor Klaus Glambek straks 
følte sin ridderære trådt for nær. Klaus 
Glambek lod nu Anders Grøn til Bisgaard 
og Niels Mouridsen til Skovbygaard 
aflægge Henning Venstermand på slottet 
Dallund et besøg for at få klarhed på,

hvad denne egentlig mente med sin ret så 
besynderlige adfærd. Sagen udviklede sig 
straks faretruende, idet Henning Venster
mand nu frejdigt hævdede, at Klaus 
Glambek ingen ret havde til at føre slæg
ten Urnernes våben, og i øvrigt mente 
han heller ikke, at Glambekkerne havde 
slægt eller byrd til hobe i nogen som helst 
måder, det hverken på mødrene eller 
fædrenes side! Derfor slog han ruden ud! 
(Kgl Retterting)

Beskyldningerne var nu så grove, og 
sagen så betændt, at det samlede Rigsråd 
med kongen i spidsen blev indkaldt til 
“Kongeligt Retterting” på Koklinghus 
Slot den 3 november 1573. Da kongen 
ikke kunne undvære Klaus Glambek på 
de store kongelige len, så blev sagen for- 
ligt efter tiltale og gensvar. Klaus Glam
bek beviste med segl og dokumenter, at 
hans slægt i tredje og fjerde led havde 
ført det omtale ørnelår med guldklo i sit 
skjold. Henning Venstermand og med 
ham 12 riddere gjorde nu afbigt og 
kmefald for Klaus Glambek, hvorefter 
kongen betragtede sagen som forligt. 
Henning Venstermand måtte bekoste 
fremstillingen afen ny rude, som derefter 
blev sat op på Odense Slot. Adelsårbogen 
har dog haft problemer med at opstille 
en korrekt stamtavle, der helt støtter 
præmisserne i forliget. Måske var forliget 
et politisk og diplomatisk forlig, da kon
gen som et rimeligt minimum krævede 
fred og ro i sine nærmeste omgivelser. 1 
det efterfølgende drikkelag på Kolding- 
hus Slot synes imidlertid ingen af stridens 
parter, samt såvel rigsråd som kong 
Frederik d II i nogen måder at have holdt
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sig tilbage. Alle drak sig derefter lystige 
og glade, som der står i en bevaret drik
kevise fra dengang. (Kong Frederik drik
ker Runs...på Koldinghuus..)

Det store mølle- og
dæmningsprojekt

Efter at Klaus Glambek havde sikret sig de 
to hovedgårde Rask i Hvirring sogn og 
Bjerre i Aale sogn, startede han et meget 
omfattende og kombineret dæmnings-, 
kanal- og mølle- og dobbelt kroprojekt 
ved Astedbro.

Projektet omfattede en opstemning på 
ca. 3 meters faldhøjde af den store brede 
Gudenå ved Astedbro. Derefter udgrav
ning og forstærkning med faskiner af en 
ca. 2 km lang kanal til at lede Gudenåens 
opdæmmede vande de ca. 2 km nordpå. 
Hele anlægget afsluttedes med udgrav
ningen af en stor mølledam samt anlæg
gelse af den store Bjerre Vandmølle, der 
desuden blev forsynet med kro.

Dette projekt fik snart karakter af en 
rigtig givtig pengemaskine. Ved dæmnin
gen over den opstemmede å blev sat en 
brovagt, som folk og fæ, såvel gående og 
ridende som trækkende og agende, alle 
skulle de betale toldpenge for at passere. 
En række fæstebønder fra de tilgrænsen
de sogne fik tinglyst pligt til fremover at 
lade al deres korn male ved Bjerre Mølle 
efter kongelig forordning. Endelig blev 
der givet tilladelse til krohold i forbindel
se med et hus ved dæmningen, den sene
re Astedbro Kro, samt krohold på Bjerre 
Vandmølle, så bønderne her kunne få 
tørsten slukket, alt imedens de ventede 
på at få deres korn malet.

Thi hun sno sig ej længere i sit 
gamle Leje af Arilds Tid!

Alt dette kender vi kun til fra en berømt 
retssag ved Viborg Landsting rejst 1616 . 
Retssagen rejstes fordi fæstebønderne op 
ad Gudenåen især i Aale og Uldum sogne 
havde fået deres engarealer og kornagre 
oversvømmet på grund af den store 
opdæmning, der dannede en lang dyb sø 
ovenfor dæmningen ved Astedbro. (Vi
borg Lands Ting Sk Ppr 1616)

Tingsvidner fra Aale, Uldum, Langskov 
ja helt op til Tørring mødte frem og kla
gede deres nød over fugtige marker, der 
ikke længere kunne dyrkes. Næsten 100 
tingsvidner mødte op, og de vidnede med 
ed og oprakte fingre at “Salig Klaus 
Glambek” i sin tid havde ladet dæmnin
gen bygge så “At hun nu ej længere sno 
sig i sit gamle Leje af Arilds Tid” (V. 
Lands Ting).

Retssagen tages op tre gange og udvik
ler sig hver gang til en af de evige retssa
ger, som vi kender så godt, hvor der ikke 
tør afsiges en dom. Hvis landsdommeren 
nemlig afsiger en forkert dom, er han selv 
pligtig til at udrede det beløb, som den 
tabende og dermed lidende part kunne 
kræve godtgjort ved en eventuel ny rets
sag, det har landsdommeren ikke haft lyst 
eller mod til. Retssagen løber derved ud i 
ingen verdens ting. Den afsluttes uden 
dom.

Dette enorme projekt har formentlig 
kun kunnet iværksættes, fordi Klaus 
Glambek har haft muligheder, som kon
gelig lensmand ved tre meget rige, jyske 
kongelige len, der lå tilpas bekvemt og 
tæt ved. Der må have været flere hundre



de mænd beskæftiget i måske op til fem 
til ti år med trillebør, hakke, spade og 
skovl. Kongen må formentlig have kendt 
til det eller måske snarere Holger Rosen
kran tz og formentlig også bifaldet det. 
Privat foretagsomhed blev faktisk betrag
tet med stor velvilje og som en selvfølge 
hos enhver kongelig lensmand. Man kan 
heller ikke udelukke, at kongemagten og 
d.v.s. Christian d IV ikke har ønsket mere 
gransket i denne sag, da den rejstes i 
1616.

Det er i hvert fald givet, at Klaus Glam- 
bek med de tre forholdsvis små hovedgår
de, som han selv ejede nemlig Rask, 
Bjerregård og Værholm, slet ikke selv har 
kunnet stille fæstebønder eller økonomi
ske ressourcer til rådighed til dette enor
me projekt.

Dæmningen med toldbommen, der løfte
de Gudenåens vandmasser næsten tre 
meter op og førte dem ind i den kunsti
ge håndgravede 10 meter brede kanal fra 
Astedbro Kro hen til Bjerre Mølle, kan 
endnu svagt skimtes, som en fugtig lav
ning i landskabet på en strækning af næ
sten to km. Henne ved Bjerre Mølle kan 
man stadigvæk se, hvor Mølledammen 
har ligget samt det endnu eksisterende 
anseelige møllerhus med tilhørende 
stald og udbygninger.

Opstemningsretten blev købt af “De 
Aale Bønder” i sidste tredjedel af 1800- 
tallet, efter at Enrico Dalgas havde besøgt 
og besigtiget forholdene og i et foredrag 
havde forklaret, hvad man skulle gøre. 
Man købte opstemningsretten og brød 
simpelthen et hul i dæmningen, og da 
Gudenåen nogle år senere blev kanalise

ret ved Hedeselskabets bistand, fik bøn
derne endelig deres kornmarker tilbage, 
som de havde ventet på i ca. 400 år.

Formynderregeringen
Da Frederik d II dør på Antvorskov den 4. 
april 1588, og formynderregeringen 
umiddelbart efter træder til, falder Klaus 
Glambek i unåde og mister sine forlenin- 
ger. Tidligere breve til ham fra kongen 
eller rigsrådet var altid indledt med de 
lidt svulstige ord: “Vor elskede, som elske
de Klaus Glambek, vor tro mand og tje
ner og embedsmand på vort slot Skander
borg”. Efter kongens død og formynder
regeringens tiltræden blev dette erstattet 
med det lakoniske: “...vor tilforn elskede, 
som elskede Klaus Glambek ...”

Klaus Glambek trækker sig nu tilbage 
fra sine omfattende rige kongelig forle- 
ninger, og han helliger sig driften af sine 
tre små private godser, det givtige kombi
nerede mølle-, dæmnings- og dobbelte 
kroprojekt samt en del strøgods, han 
havde erhvervet sig selv privat som kon
gelig lensmand. Dette sidste udløste en 
del retssager, som Klaus Glambek dog 
kom så nogenlunde helskindet ud af. Det 
var vel i denne periode, at han nedrev 
Boring Kirke, hvoraf en del materialer 
blev brugt til at udvide og forskønne Hvir
ring Kirke.

Klaus Glambeks dødsleje 1591
Umiddelbart før jul på slutningen af året 
1590 var Klaus Glambek i sin karet på vej 
fra Rask til Værholm. En af Evald Tang 
Kristensens meddelere (DS 3 2018) for
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tæller, at på Klaus Glambeks tid var sko
ven Ira Rask Vesterskov til Bygholm Sø så 
tæt, at en lindorm kunne gå i trætoppe
nes løvhæng hele vejen uden at komme 
ned på jorden. Det var et rigtig ruskvejr 
den efterårsdag, da Klaus kørte igennem 
den tætte skov fra Rask ind imod 
Horsens. Umiddelbart før indkørslen til 
Horsens blev hestene imidlertid sky over 
nogle grene, der faldt ned over vejen og 
køretøjet. Hestene satte i galop, vognen 
kom i slinger, kørte af vejen og smadredes 
totalt imod et vejtræ.

Klaus Glambek selv blev kastet ud af 
vognen og ramlede ind i et træ, hvorved 
han læderede sin venstre hofte kraftigt og 
iik stærke indre blødninger. 1 hårdt såret 
tilstand blev han nu bragt tilbage til Rask 
Hovedgård, hvor han lå i sygeseng julen 
og nytåret over.

Sognepræsten i Hvirring, Peder Jen
sen, kom hver dag ned på Rask og læste et 
stykke al testamentet op for ham samt 
meddelte ham “ Jesu Ghristi Legems oc 
Blods Sacrament oe ellers udi alle 
Predickener giorl Bøn for hannem til 
(hid Allmectigste” (Ligprædikenen)

Den 25 januar 1591 døde Klaus Glam
bek på Rask Hovedgaard af sine indre 
kvæstelser. Han bisattes den 7. marts 1591 
i koret i Hvirring Kirke.

Det store og meget berømte stenhug
gerværksted i Arhus får nu til opgave at 
hugge en stor og imposant gravsten med 
ham og hans hustru samt deres våben- og 
aneskjolde. Denne store og smukke sten 
lå først i kirkens gulv oppe i koret for
mentlig over hans grav. Stenen på nord
væggen i kirkens kor fremtræder i dag let
tere beskadiget efter en brand i kirken.

Ligstenen over Klaus Glambek og 
Berete Rosen kran tz er tegnet af tegneme
ster ved Geheimearkivet 1756-77 Søren 
Abildgård. Historikeren og geheime- 
arkivar Jacob Langebek ansatte ham for
medelst 300 rigsdaler i 1756 til at aftegne 
monumenter af betydning for fædrelan
dets historie i 1756. Han skulle rejse om 
sommeren og rentegne skitserne om vin-

^EG VEED AT MIN FRELSERE LEFVEKOC HAbll) SKAL 
HEREFTER. OI’VECKE MIG AF SORDEN OC 3EG SKAL 
DEREFTER OMGIFVIS MEDT DENHE MIM HVD OC 
3EG SKAL SKVE GVD l MIT laOD .DEM SAMME SKAL 

3EG SEli FOR MIG OC MIIIE 01EN SKVLLE SKVE 
HANNEM OC INGEN FREMMED. _________

_,^RLIG OC VELBYRDIG MAND C LAVS JZ
Z=?GLAMBECk T * ------------------------------

f KALLED PAA_______________ ___ z .
DE1I H SaNWARH.MEDT SIN KlEREl

HØSTRV ERLIG (EWELBYRDIGEERVE 
BE KG ET F. ROSENKRANS? SOM OC IIEN. 
SOV 1 HERREN THEH AMU

MEDT TVENNE AF BEGGE DERES , 
KIERE DOTER fcOMFRV MERGRETE OC 
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Klaus Glambeks Kiigsfen i Hvirring Kirke.
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te ren. Der er indtil i dag bevaret ca. 755 
tegninger af kirkeinventar, grav- og lig
sten, våbenskjolde osv. heriblandt findes 
en fin tegning af Klaus Glambek og 
Berete Rosenkrantz liigsten. (Weilb 
III. 1.24)

Klaus Glambek bliver en mytisk 
figur og sagnskikkelse
Evald Tang Kristensen har nedtegnet sag
nene eller myterne om Klaus Glambek, 
der rev Boring Kirke ned, som folk fortal
te ham dem. De meddelte sagn er som 
følger:

Boring kirke lå tæt ved Ribelandevej, 
som kong Valdemar hastede forbi på sit 
ilsomme ridt til dronning Dagmars 
dødsleje. Klaus Glambek, som var en ugu
delig krop, en hård og brutal herre imod 
sine undergivne samt rå i al sin adfærd, 
bød, at Boring Kirke skulle rives ned, så 
Hvirring Kirke kunne udvides og gøres 
statelig, for der ville han selv have lejer
sted. (Begravelse)

Hovningsfolkene, som skulle gøre tje
neste ved at nedbryde det hellige “Guds 
Hus”, var dog stivnet og ikke til at formå 
til at gå i gang, uanset hvor meget Klaus 
Glambek truede og tordnede. Da det 
havde stået på i nogen tid, så svang Klaus 
Glambek sig utålmodigt op på sin vælige 
ganger og galoperede hen til kirkens kor, 
hvor han selv brød den første sten med 
sin venstre hånd. Herefter gik nedbryd
ningen i gang, og snart var kirken brudt 
helt ned, og kun syldstenen lå tilbage.

Klaus Glambeks glæde over nu at 
kunne udbygge Hvirring Kirke til en 
pragtfuld centralkirke med smukt svung

ne hvælvinger og dermed et lyst og vær
digt mausoleum for ham selv og hans 
kære slægt, blev dog kun af kort varig
hed.

Sagnene fortæller videre, at hans ven
stre hånd nu langsomt begyndte at visne 
hen på grund af helligbrøden. Lammel
sen bredte sig derfra pinefuldt ned over 
hans venstre hofte og lagde ham straks 
efter i graven.

Hver nat kan man derfor nu se ham på 
sin vælige ganger med et stort kobbel glu
bende og hylende jagthunde fare hen 
over den øde kirketomt for at genoptage 
sit skændige og syndige nedbrydningsar
bejde, der aldrig vil tage ende. I måne
skin, oppe fra Tvillingehøj, skal det være 
et fælt syn at se de mørke utysker i rasen
de fart fare forbi på deres ilsomme og 
rastløse færd fra Hvirring Kirke ned igen
nem Rask Skov og ud over mosen til 
Boring kirketomt. Og somme tror, at den 
rastløse færd ikke vil ende førend Boring 
Kirke igen har rejst sig af gruset. (Med
delt ved lærer Jørgen Andersen Bo, 
Testrup)

Litterære kilder og noter:

Adels Årbogen: Glambek Slægten 1894, Urne Slæg
ten 1904
Anders Sørensen Vedel: Liigtale over Klans 
Glambek dedikeret til Birgitte Rosenkrant/ 1591 
Bricka: Prinsesse Annas Brudefærd
Danmarks Gamle folkeviser: Prinsesse Annas Bryl
lup -skrevet 1548 Bd 3, (>71
Kong Frederik (II) drikker rus, ...på Koldinghuus - 
skrevet 1553
Danke Adelige Gravsten: Bd. 2 beskrivelse af stenen 
i Hvirring kirke
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Danske Domme: her lindes ca. 12 henvisninger 
angående slægten Glambek
Danske Sagn ved Evald Tang Kristensen: - der er 
indsamlet ca. 10 - 15 sagn om Klaus Glambek 
De Ældstt' Danski' Arkiv Registraturer: især bd. 5 
Erna v Watzdorf’s Udst på Kunstmuseet ang. 
Festlighederne for Kurfurstinn Anna’s 400 år 
Fødselsdag
Kancelliets Brevbøger: 1560 - 1592 (Her findes ca. 
225 henvisninger på navnet Glambek) 
Kollerup-Rosen vinge: Gamle Danske Domme: 
Kongens Retterring på Koltlinghus 03 11 1573 
Kronens Skøder: Bd 1 især 1535-1648 
Lensregnskaber ved Thelma Jekslev 
Nyt Dansk Adels Leksikon: Glambek og Grue våbne
ne beskrevet.
Personalhisl. Tidsskrift 2.6.1891: Klaus Glambek 
Ponloppidans Danske Atlas: Topografisek Sted
navnt'
Regesta Diplomatit a llistoriæ Danica: især 1530- 
1607
Repertorium Diplomatit um Regni Danica 
Mt'diævalis
Rigsarkivet: Klaus Glambeks Privat Arkiv bestående 
af 3 pakker
Papir Arkivet: 6 Læg + 4 lillægslæg. Fra 1578-1580 
Pakke 683
Pergament Arkiv A: 9 Læg med segl fra 1459 - 1606 
(Slægtens Arkiv) Pk 168
Pergament Arkiv B: 7 Læg med segl fra 1499-1590
(Skøder og Tingsvidner) Pk 167
Skanderborg Museums Årbog 1987: Christian ti

IV’s Brandjagt på Skanderborg s? 1586-87
Trap Danmark : 1.2. 3. 4. 5. Udgave over Kongeriget
Danmark, samt Sier udgaven
Hertugdømmet Slesvig fra 1864 med beskrivelse af 
Slottet Glambek på øen Femern 
Vandmøller i Skanderborg Amt: Nr. 414 Bjerre 
Mølle i Åle sogn
Viborg Landstings Dombøger: 23 11 1616 Svnssag af 
Dæmningen over Gudenåen veti Åstedbro

En speciel tak til biblioteker:
De meget dygtige bibliotekarer ved Informationsaf
delingen på Randers Hoved Bibliotek. 
Bibliotekarerne på Læsesalen på Statsbiblioteket

Der skal her bringes en særlig tak angående billed
materialet til:
Kirsten Christiansen på “De Danske Kongers Kro
nologiskt' Samling”.
Redaktør på Adelsårbogen, arkivar Jesper Tho- 
massen.
Nationalmuseets Grafiksamling.
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Peter Hansen Billeschou, 
sognepræst i Engum 1705-1753

Af Kristian Lauritsen

Kristian Lauritsen, født 1949 (gift med Mette K. Billeskov). Økonomichef. 
Har i ca. 30 år arbejdet med slægtsforskning på amatørbasis, herunder 
slægten Billeschou/Billeskov.

Nordøst for Vejle ligger Engum sogn, der 
med sit kuperede terræn ligger smukt 
ned mod Vejle Fjord. Istidens behandling 
al jorden har tidvirket denne stærk ujæv
ne, men smukke natur. I den sydlige del 
af sognet, tæt ved fjorden, ligger i et dal
strøg mellem høje skovklædte bakker, 
den slotsagtige hovedbygning til herre
gården Tirsbæk. Denne herregård, der er 
omtalt første gang i begyndelsen af 1400- 
tallet, ejede i 1700-tallet (og sikkert også 
længe før) Engum Kirke, beliggende i 
landsbyen af samme navn, i den nordlige 
del af sognet.

Kirken er bygget i romansk stil engang i 
Middelalderen og har, trods mindre 
ombygninger gennem tiderne, bevaret 
dette udseende. På trods af den enkle og 
bastante byggestil, er kirken kendt for sit 
meget rige inventar i rokokostil, et 
næsten overdådigt svulstigt indhold i en 
romansk landsbykirke. Inventaret skyldes 
de daværende ejere af Tirsbæk, Jørgen 
Hvas de Lindenpalm og hustru Maren

Loss (mere om dem nedenfor), der ca. 
1760-1770 gennemførte en indvendig 
udsmykning af kirken. Altertavlen er et 
prægtigt billedskærerarbejde af bil
ledskærer Jens Jensen d. Y. og samtidig er 
den farverige og figurholdige praxlike- 
stol med himmel udført i samme stil. Med 
alt sit inventar udgør udsmykningen i kir
ken et storslået syn.

Mange år før udsmykningen af kirken 
hed sognepræsten Peder Hansen 
Billeschou, der 1705 blev kaldet til sogne
præst af Tirslxeks ejer Anders Rosen
kran tz. Peder Billeschou var sognepræst 
helt frem til 1753 og således den kengst 
“regerende” præst i Engum med sine 
næsten 48 år. Hans liv og oplevelser i de 
mange år berettes der om i det følgende.

Baggrund
Peder Hansen Billeschou er født ca. 1676 
på herregården Billeskov i Kerte sogn på 
Fyn som søn af ridefoged på Brahesborg
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(Gamtofte sogn) og forvalter på Billeskov 
Hans Lauridsen (ca. 1630-1693/94) og 
dennes anden hustru Anne Pedersdatter 
Søltoft (død 1720). Billeskov er oprettet 
som hovedgård f ør 15S9 af Steen Bille til 
Kærsgård, og hans efterkommere ejede 
den indtil 1661, hvor den blev solgt til 
slægten Brahe. Det er givetvis sidstnævnte 
slægt Hans Lauridsen har tjent, idet 
Brahe’erne også ejede Brahesborg, og 
han er så efter 1661 flyttet til Billeskov, 
hvor han boede indtil sin død 1693/94. 
Hans Lauridsen var gift første gang ca. 
165S med Karen Jørgensdatter (ca. 1631- 
166S), datter af Jørgen Jørgensen til 
Barløseborg og (Karen?) Clausdatter. I 
dette ægteskab kendes 3 døtre, hvis sene
re skæbne ikke er kendt, samt 2 sønner 
der begge blev præster. Hans Lauridsen

indgik sit andet ægteskab med Anne 
Pedersdatter Søl toft, der døde 1720 i 
Ringgive Præstegård hos datteren Karen 
og svigersønnen Søren Andersen Bruun. 
Karen var gift to gange, i begge tilfælde 
med sognepræster i Ringgive. I dette 
andet af Hans Lauridsen ægteskaber ken
des kun de to nævnte børn Karen og 
Peder.

Ungdommen
Første gang vi hører om Peder Hansen 
Billeschou er i en alder af ca. 13 år ved 
indskrivelsen på Herlufsholm Kostskole 
den 19. april 16S9. I indskrivningsbogen 
kaldes hans far for Laurits Pedersen! 
(hvilket dog ikke kan passe, da “sønnen” 
jo hedder Hansen, måske hans i øvrigt

lOigiun kirke (2003)
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ukendte bedstefar). Seks år senere, i 
1695, er han blevet student og indskrives 
samme år til Københavns Universitet på 
teologistndiet. Hvornår han blev cand. 
theol. er ikke lykkedes at finde, men tra
ditionelt tog det 5-6 år, hvilket vil sige han 
blev færdig i 1700/1701. Hvad han har 
foretaget sig indtil embedet i Engnm 
sogn, vides ikke. Måske har han været 
kapellan under en sognepræst, eller 
måske huskerer for en velhavende famili
es børn.

Familien
Den 17. juni 1705 blev han kaldet al 
Anders Rosen kran tz til Tirsbæk som 
efterfølger til den netop afdøde sogne

præst Jens Jensen Krag, der 1704 var ble
vet gift med Inger Marie Jørgensdatter 
Hatting, datter al sognepra\sten i Hatting 
Jørgen Jørgensen og hustru Ellen 
Henriksdatter Pontoppidan. Samme år 
den 13. november blev han indsat i embe
det. Peder Billeschou overtog ikke blot 
embedet, men også den unge enke, idet 
de blev viet året efter, den 29. juni 1706 i 
Engnm Kirke. Når vielsen ventede ca. 1 år 
skyldes det sikkert, at hun i ét år som 
enke kunne nyde indtægter afkaldet.

Inger Marie døde imidlertid allerede 
efter S års ægteskab i barnsnød den 19. 
juni 1713, 32 år gi. Begravelsen blev for- 
rettet af pra\sten i Tyrsted-Uth og provst i 
Hatting Herred, Jeremias Anchersen. Ved 
ligprædiken tog han udgangspunkt i el

Niels Thomsen 
Jørgen Nielsen
Bernt Berntsen Fahfencan,,, 
Jens Krag P
Peder Hansen Billeschou 
Mads Grøn Kreidal 
Friderich Pedersen Deichmann 
Johannes Andreas Leth 
Christian Carl Piesner 
Daniel Friedenrich 
Christian August Jin gensen
Jacob BuntzenJftr«^“
Johannes Erasmus Bal

Jens Møller Kristi

- 1612 
1613 - ie42 

1643 - 1674 

1674 - 1705 

1705 - 1753 

1753 - 1757 

1758 - 1783 

1784 - 1821 
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1836 - 1851 

1851 - l874

1874 1878

Preben Bk

/ våbenhuset hænger tavlen over præsterne i Engnm sogn, hvor ¡buler Hansen MUeshou ses som nr 5.
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skriftsted Ira Mikas Bog, kapitel 4, vers 10: 
“Vrid dig og vaand dig som i Barnsnød, 
Zions Datter! Thi nu skal du ud af Byen 
og bo på Marken, og du skal komme til 
Babel; der skal du frelses, der vil Herren 
genløse dig af dine Fjenders Haand”. Ved 
jordpåkastelsen anvendte præsten Juda’s 
Brev, vers 21: “bevarer saaledes eder selv i 
Guds Kærlighed, forventende vor Herres 
Jesu kristi Barmhjertighed til evigt Liv”.

Selvom Peder Billeschou overtog for
gængerens enke som sin hustru, kan man 
se af et notat i kirkebogen, at hendes død 
var et stort tab for ham. Ved hendes døds
indførsel har han nemlig tilføjet en 
latinsk tekst, der kan oversættes med: “Se 
min Gud, at lykken veksler, at den i høje
ste grad stråler, men fremdeles går i styk
ker”.

Dette ægteskab blev velsignet med 4 
børn, hvor 2 døde som små. De to andre 
er:

Sophie Christenze Billeschou, født 21. 
april 1707 og gift 1742 med farver, senere 
havnefoged og forstander for Horsens 
Hospital Peder Laust Nyeland, og

Jørgen Billeschou, født 1711, død 1776 
på Vejbjerggård, Humlum sogn, gift 1741 
i Humlum med Dorthe Margrethe Hans- 
datter Maylund og med hende arvede 
han den lille herregård Vejbjerggård i 
Humlum sogn nord for Struer.

Efter 3 års enkestand gifter han sig igen 
1716, formodentlig i Ringgive Kirke, med 
Maren Pedersdatter Rosen mejer Mulvad, 
født 1697 i Ringgive Præstegård, som dat
ter af sognepræsten i Ringgive, Gadbjerg 
og Lindeballe Peder Christensen Mulvad 
og 1. hustru Clara Berntsdatter Rosen

mejer (Peder Mulvad blev gift 2. gang 
med en søster til sin svigersøn!, nemlig 
Karen Hansdatter Billeschou). De opnåe
de at fejre sølvbryllup og efter 27 års 
ægteskab døde Maren 6. juli 1743 og blev 
begravet 13. juli i en alder af 46 år. Igen 
er det en præst fra Tyrsted-Uth Nikolaj 
Jensen Munch, der også var provst i Hat
ting Herred, der forestod begravelsen. 
Ved ligprædiken tog han udgangspunkt i 
Jobs Bog, kapitel 14, vers 14: “Om Man
den dog døde for atter at leve! Da vented 
jeg rolig al Stridens Tid, indtil min 
Afløsning (Døden) kom”, og ved jordpå
kastelsen igen Jobs Bog, kapitel 17, vers 1: 
“Thi talt er de kommende Aar, jeg skal ud 
på en Færd, jeg ej vender hjem fra”.

Dette a'gteskab blev velsignet med 10 
børn, hvoraf 4 døde som små. De øvrige 6 
børn var:

Peder Mulvad Billeschou, født 27. sept. 
1719, død 1795 i Ikast. Oprindelig degn i 
Engum, men gifter sig 1753 til proprie
tærgården Nygård i Ikast, idet han dette 
år ægter Abel Cathrine Blom (1717- 
1758), enke efter Hr. Brøndum. Han blev 
senere gift yderligere 2 gange.

Inger Marie Billeschou, født 1721, død 
1797 i Viborg. Hun blev 1741 gift med 
sognepræsten i Torsted ved Ringkøbing, 
fra 1743 i Vindum ved Viborg, Mikkel 
Hansen Grimstrup (1709-1768).

Anders Billeschou, født 14. dec. 1725, 
død 1770 på herregården Øland i Har
ring sogn i Thy. Ridefoged på Øland, gift, 
men ingen børn.

Clara Elisabeth Billeschou, født 13. 
aug 1727, død 1757 i Ikast, hvor hun 
boede ved broderen i Ikast.

Søren Bruun Billeschou, født 21. aug.
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1729, død efter 1801. Uddannet farver 
ved svogeren i Horsens og opretter sit 
eget farveri i Nykøbing Mors, men går 
1770 fallit med dette og stikker af til 
København, hvor han og første hustru 
bor i nogle år. Senest fra 1783 træffes han 
i Mariager som toldbetjent og konsumpti
onsforpagter. Gift første gang med Kir
sten Brøchner (død 1783), senere gift 
yderligere 2 gange.

Anna Margrethe Billeschou, født 2. 
jan. 1733, død 1782 i Ejsing Præstegård i 
Salling. Gift 1774 med sognepræst i Ej- 
sing-Handbjerg Christopher Berntsen 
Mulvad (1729-1802).

Efter yderligere 10 års præstegerning, og 
i alt 48 år som sognepræst, døde Peder

Billeschou, mæt af dage i den dengang 
høje alder af 77 år, midt om vinteren 25. 
februar 1753 og blev begravet 6. marts. 
Begravelsen blev foretaget af pnesten i 
Ølsted, provst i Hatting Herred, Andreas 
Frandsen Raarup. Ved ligprædiken tog 
han udgangspunkt i Malakias’s Bog, kapi
tel 2, vers 6: “Sandheds Lære var i hans 
Mund, Svig fandtes ikke paa hans Læber; 
i Fred og Sanddruhed vandrede han med 
mig, og mange holdt han fra Brøde” og 
ved jordpåkastelsen brugtes Paulus’ 
andet brev til Korintherne, kapitel 1, vers 
12: “Thi dette er vor Ros, vor Samvittig
heds Vidnesbyrd, at i (hids Hellighed og 
Renhed, ikke i kødelig Visdom, men i 
Guds Naade have vi færdedes i verden, 
men mest hos eder”. Begge skriftsteder

l)et rigt udsmykkede (dier og prædikestol fra 1760'erne.
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kunne tyde på en særdeles afholdt sogne
præst i Engum, en sognepræst som sog
nets beboere gennem alle årene havde 
tillid til.

Tiden som sognepræst
Den 17. juni 1705 kaldte ejeren af 
Tirsbæk gods Peder Billeschou til sogne
præst for Engum sogn, og allerede den 
29. juni foreligger kongens stadfæstelse. 
Den 13. november 1705 blev foretaget 
ordination i kirken. Både kaldsbrevet og 
kongens stadfæstelse er bevaret i Arhus 
Bispearkivs protokol med kaldsbreve. 
Som nævnt ovenfor havde faderen tjent 
på fynske herregårde tinder slægten 
Brahe, og det er uden tvivl denne slægts 
forbindelser til Tirsbæks ejer, der har 
skabt muligheden for præsteembedet. Da 
Preben Brahe til Ilvedholm og Engels
holm døde 1708, forfattede Peder Bille
schou et “Allerskyldigst Ære-Minde ydmy- 
geligst udviist og fremstilled Da Den Høj- 
Ædle og Velbaarne Herre Preben Brahe
til Engelsholm sc., Nu Salig hos (hid..... ”
på 12 vers og underskrev sig “Af den Salig 
Herres og det Høj-Adelige Huses ydmygs
te Client P. Billeschov, Uværdige Sogne- 
Præst for Enggum Meenigheder” (Origi
nal i Det Kongelige Bibliotek). Måske en 
ydmyg tak fra præsten til den person, som 
skaffede ham embedet.

Ved den første hustru Inger Marie Jør- 
gensdatter Hatting’s død i 1713 blev 
afholdt et skifte. Det kan undre, at regi
streringsforretningen først blev afholdt 
2'/.> år efter dødsfaldet, men i alt udviste 
den et overskud på lidt over 426 rigsdaler,

og så var præstegården, der betegnes som 
værende i god stand, end ikke talt med til
lige med avlen af præstegården. Hr. 
Peder henholdt sig til Danske Lov, der 
gav en præst i embedet lov til at holde 
præstegården uden for skiftehandlingen. 
I skiftet viser det sig overraskende, at der 
blandt de faste ejendomme er nævnt 2 
gårde, dels i Fåborg sogn og Ansager 
sogn, begge i Vestjylland, samt yderligere 
en gård i Engum sogn og 3 ejendomme i 
Vejle Købstad. Fjendommen i Engum er 
købt 1710 af Hr. Peder Christensen Ton- 
boe i Horsens. Ved skiftet 1710 efter In
ger Maries far, sognepræsten i Hatting 
Jørgen Jørgensen, viser det sig, at de to 
gårde i Vestjylland samt ejendommene i 
Vejle Købstad også er nævnt der. Jørgen 
Jørgensen har givetvis arvet alle disse 
ejendomme fra sin svigerfar, der var 
præst i Vejle. Peder Billeschou beholdt 
disse gårde i 11 år, hvorefter han solgte 
dem 1721 til sin svoger, sognepræst i Hat
ting Jørgen Jørgensen Hatting, der er 
bror til hans afdøde hustru.

Mange år senere indtræder der en kata
strofe i familiens liv, som man nok må 
betegne det. Natten mellem den 11. og 
12. januar 1735 nedbrændte præstegår
den totalt. Det eneste, der stod tilbage, 
var et lille og gammelt fæhus (stald) i 
ringe tilstand. Den 19. januar 1735, altså 
en uge efter branden, afholdtes forhør 
om branden (Engum sogn Præs te em be
des arkiv) og præsten selv, nogle af hans 
tjenestefolk samt en række lokale beboe
re i landsbyen afgav vidnesforklaring. 
Først afhørtes præsten selv, der forklare
de, at branden opstod mellem kl. et og to
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om natten (altså den 12. januar), som 
han sagde “da han tillige med sine Huus 
laae i deres trygeste Søfn, er i hans 
Præstegaard opkommen en ulyckelig 
ildebrand, der ey alene fortærede og 
lagde i aske Præstegaardens Biugninger, 
...”. Forhøret giver et godt indblik i 
præstegårdens størrelse, dog ikke bygnin
gernes beliggenhed i forhold til hinan
den.

Det har været en god stor præstegård, 
idet stuehuset bestod af 23 fag foruden et 
tværhus, som brugtes til bryggers, vaske
hus “og deslige” på 7 fag. Desuden 
brændte ladebygningen på 26 fag, samt 
en hestestald med et kammer og skole
stuen i den ene ende og et vognhus i den 
anden ende, en bygning på 18 fag, i alt, 
som præsten konkluderede, 74 fag.

Han nævnte ovenikøbet, at præste
gården var blevet opbygget af hans for
gænger og forbedret af ham selv og byg
get af “godt nye savskaaren egetømmer 
forneden og fyrtømmer for oven” og for
talte, at kun det gamle fæhus er tilbage. 
Det må jo åbenbart have ligget lidt væk 
fra de brændte bygninger.

Derefter tog han fat på inventaret og 
begyndte med “2de goede beslagne 
vogne, 2 nye ditto ubeslagen og en cariol 
med tilhørig læder beskær, samt 2de 
arbeidsvogne med fornøden drælte tøy”, 
foruden alt høst fra sidste år af hø og 
tærsket og utærsket korn, alt hans i stue
huset værende inventar af sølv, kobber, 
tin og messing, trævarer, linnedtøj, senge 
og gangklæder. Særlig beklagede han sig 
over “alle hans goede Bøger, Papirer og 
Skrifter, hvorpaa hånd stor møye og arbe- 
ide fra Embedets første tiltrædelse have

anlagt” og ikke mindst hans to præstekjo
ler og en sølvforgyldt kalk og disk. Kirke
bøgerne for Engum sogn eksisterer fra 
1647 og er således ikke omfattet af præ
stens “goede Bøger” m.v. Hvordan kirke
bøgerne er blevet reddet, eller hvor de 
har været opbevaret, står hen i det uvisse.

Han er Gud taknemmelig for, at alle 
kreaturer blev reddet samt ikke mindst, at 
de selv, ham selv, hustruen, og 9 små børn 
tillige med en række tjenestefolk, i alt 22 
personer, som hvilede “under hans tag”, 
alle blev reddet. Han fortalte, at de end 
ikke fik “Klæder, hvorudi de dennem 
kunde Skiule...”. Branden var blevet 
opdaget ved, at en af tjenestepigerne var 
vågnet ved ildens knitren.

De andre vidner bekræftede præstens 
fremstilling og nævnte desuden, at bran
den formentlig var opstået i bryggerset, 
idet det først faldt sammen under bran
den. En frygtelig katastrofe for alle bebo
erne, idet de havde mistet alt, hvad de 
ejede og havde. Dengang fandtes ikke 
brandforsikringer, der først blev oprettet 
ca. 60 år senere.

Da præsten selv drev jordene til 
præstegården, var den at betragte som 
hans private ejendom og måtte derfor af 
egne midler bygge en ny, ligesom alt 
inventar og tøj måtte anskaffes på ny.

Hurtigt efter branden har Peder Bille- 
schou dog ansøgt kongen, Christian VI., 
om hjælp til genopbygningen, og allere
de den 18. februar 1735 svarede kongen, 
at alle sognekirker i Arhus Stift skal svare 
1 rigsdaler til hans hjælp.

Seks år senere, den 6. juli 1743, døde 
hans anden hustru Maren Pedersdatter
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Rosen meyer Mulvad. Der afholdes imid
lertid intet skifte, idet Hr. Peder kan 
fremvise en kongelig bevilling af 23. aug. 
1743 til at sidde i uskiftet bo, sålænge han 
forbliver i ugift stand. Der er således ikke 
foretaget en registreringsforretning, der 
eventuel kunne vise, om hans økonomi
ske forhold var blevet bedre efter bran
den i 1735.

En vielse i vinteren 1751/1752
Da Peder Billeschou i 1705 tiltrådte stil
lingen som sognepræst i Engnm, hed eje
ren af Tirsbæk Gods Anders Rosenkran tz. 
Han havde overtaget godset i ung alder 
allerede 1686 efter sin svigerfar Steen 
Bille og ejede det næsten til sin død i 
1742. Nogle år i forvejen havde han over
draget Tirsbtek til sin datter Karen og svi
gersøn Niels Linde. Sidstnævnte døde 
allerede 1746, og godset blev overtaget af

sønnen Christen Linde. Foruden Tirsbæk 
ejede han en række midt- og vestjyske 
herregårde og var således en velhavende 
mand.

Fra omkring 1740 tjente en ung, og efter 
sigende meget smuk, pige ved navn 
Maren Jørgensdatter Loss som malkepi
ge. Hun var datter af skomager i Horsens 
Jørgen Loss. Den unge junker Christen 
Linde havde fra første færd været forel
sket i malkepigen, men som adelsmand 
måtte en eventuel forbindelse mellem de 
to siges at være en umulig foreteelse. 
Samtidig gik der rygter om, at gamle 
Niels Linde havde Maren Loss som elsker
inde. Efter Niels Lindes død 1746 var 
unge Christen Linde blevet ejer af godset 
og var fast besluttet på at gifte sig med 
Maren Loss. Hans slægtninge var stærk 
modstander af et giftemål. Da Christen 
Linde ansøgte Kancelliet om vielsesbrev

Det smukt beliggende Tirsbcek Gods ses herfra den offentlige sti vest for godset.
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blev dette nægtet på grund af familiens 
modstand.

I al stilhed gik Christen Linde den 30. ju
ni 1748 til sognepræsten Peder Bille
schou med et ønske om trolovelse med 
Maren Loss, men præsten nægtede at 
medvirke, vel under hensyn til Kancelliets 
tidligere afslag. 1 sin embedstid oplevede 
præsten at blive beskyldt for at forhugge 
skovene til præstegården, da han ikke 
kunne få brændselsanvisning fra Tirsbæk 
Gods’ skove. Om det spændte forhold 
mellem ejer og pra'st stammede fra sagen 
med Maren Loss, eller det er opstået på et 
tidligere tidspunkt vides imidlertid ikke. 
Men nægtelse af trolovelsen har selvføl
gelig ikke gjort forholdet bedre.

Christen Lindes slægtninge kæmper 
videre for at forhindre trolovelse og vielse 
mellem de to standsmæssige ikke jævn
byrdige personer. Det sker i første 
omgang ved et forbud mod ægteskab, 
først ved Tirsbæk Birketing den 10. 
august 1748 og siden ved Viborg Lands
over ret den 23. april 1749. Derefter 
anlagde de den 28. maj 1749 sag ved 
Tamperretten i Århus. Flere forskellige 
attester blev fremlagt til fordel for Maren 
Loss som, “at de ikke ved andet om 
Jomfruen end det, som en dydig, christe- 
lig, skikkelig Fruentimmer angaar og 
anstaaer”. Der er også attester fra flere 
præster om Maren Loss’ skikkelige lev
ned, bl.a. en attest fra Peder Billeschou, 
dateret den 4. juni 1749. Vidnerne med 
de modsatte udtalelser må alligevel have 
argumenteret bedre, for den 16. decem
ber 1750 afsagdes dom, at ægteskabet 
ikke er tilladeligt.

Christen Linde og Maren Loss appellere
de sagen til Højesteret i København, og 
mærkelig nok kom denne ret ved dom
safsigelsen den 20. december 1751 til det 
modsatte synspunkt, at de to kunne gifte 
sig. Vielsen er ikke foregået i Engum 
Kirke, men derimod i København og er 
sandsynligvis sket i december 1751 eller 
januar 1752.

Slutning
Omtrent et års tid efter ægteskabssagen 
døde sognepræst Peder Billeschou den 
25. februar 1753, 78 år gammel og blev 
begravet den 6. marts. Et langt og begi
venhedsrigt liv var slut. Præsten havde 
levet som enkemand i 10 år og havde sid
det i uskiftet bo fra sin sidst afdøde 
hustru. Derfor blev nu afholdt skifte efter 
sognepræsten. Den 26. marts 1753 ind
ledtes skiftehandlingen og fylder 27 folio- 
sider i den gejstlige skifteprotokol. Skiftet 
sluttede først den 5. november 1754.

I skiftet nævnes de overlevende børn, og 
af disse skulle Peder Mulvad Billeschou 
tilse præstegården og avlingen i skiftepe
rioden. De andre arvinger stillede under
vejs spørgsmål ved hans redelighed, men 
han svarede med, at de andre kunne 
overtage tilsynet, såfremt de havde noget 
at udsætte på hans arbejde. Han fortsatte 
tilsyneladende tilsynet med gården.

Af' skiftet fremgår del, at al fast ejendom 
er væk, bortset fra præstegården. Ejen
dommen i Engum by og de 3 ejendomme 
i Vejle er i de mellemliggende år blevet 
solgt. Vi kender jo ikke forholdene ved
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skiftet 1743 citer hans anden hustru, men 
det kan meget vel tænkes, at ejendomme
ne blev solgt efter præstegårdens brand i 
1735 for at skaffe penge til genopførel
sen. Denne nye præstegård stod til 
1860’erne, hvorefter den blev afløst af 
den miværende. Al skiltet f remgår, at den 
efterfølgende præst Mads Grøn Kreidal 
havde overtaget præstegården.
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At leve og overleve

Af John Juhler Hansen

Gennem det danske samfunds 1000-årige historie har der været mange 
omskiftelser. Nogle af de voldsomste forandringer skete dog, da Danmark 
fra 1880'erne blev industrialiseret. De besiddelsesløse eller, som de hedder 
i dag, lønmodtagerne, gik fra en plads på samfundets skyggeside til at 
blive agtede samfundsborgere. 11951 ønskede Nationalmuseet at fasthol
de hverdagsbilleder fra disse omvæltninger gennem en indsamling af 
erindringer fra arbejdere og håndværkere. Nationalmuseet skrev dengang 
selv om baggrunden for at sætte dette arbejde i gang: “Den enkle kends
gerning, at en hel samfundsklasse, arbejderklassen, i løbet af knapt et århundrede havde hævet 
sig fra dybeste ubemærkethed til største betydning inden for vort samfund. Samtidig havde klas
sen selv fuldstændig ændret karakter og væremåde. Og alt dette var sket, uden at det havde sat 
sig nævneværdigt spor i vores museer.”1 Forfatteren har benyttet erindringerne, da han i 1998 
stod for en særudstilling på Industrimuseet om LO - 100 år i Vejle Amt.

Nationalmuseet efterlyste i landsdækken
de fagforeningsblade og socialdemokrati
ske aviser meddelere. Museet modtog 
mellem 3 - 4.000 erindringer, hvoraf de 
23 (på 678 s.) primært omhandler Hor
sens-området.2 Undersøgelsens formål 
var gennem udsendelse af et standard
spørgeskema at meddelere, når de skrev 
deres erindringer, lagde hovedvægten på 
en skildring af deres barndom, ungdom, 
arbejdsliv og eget familieliv. Dermed 
kunne der tegnes en historisk skildring af 
livet i Danmark, som det tegnede sig for 
de danske arbejdere omkring år 1900. 
Det er denne fælles skabelon, som har 
gjort det muligt i denne artikel at frem
drage nogle fælles træk om barndom, 
skole- og leveforhold og arbejdsliv for un

derklassen i Horsens-området i oven
nævnte periode.

Politisk indflydelse fik arbejderne gen
nem Socialdemokratiet, som først og 
fremmest blev oprettet for at være deres 
talerør. Derfor er den første, der får ordet 
i denne artikel, selv en af Horsens arbej
derbørn, som sluttede sin tid på arbejds
markedet med at være byens borgmester, 
Jens Chr. Juliussen. Han var 71 år, da han 
i 1955 sendte sine erindringer til Natio
nalmuseet i København. Sine kår i barn
dommen beskriver han således: “Mine 
forældre var indvandrede landarbejdere og vi 
havde det meget småt, i mine barndomsår. ” 3 
Som alle landarbejderbørn dengang, 
måtte faderen selv arbejde fra lille af og 
fik derfor kun en nødtørftig skolegang.
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Juliussen skrev herom: “Min fader havde 
fået en meget dårlig skoleundervisning, idet 
han blev forældreløs i 1 O-års alderen. Kom da 
ud at tjene. Han kunne ikke skrive, men lærte 
dog at læse den daglige Social-Demokrat. ” Til 
gengæld beskriver Juliussen sin mor som 
mere oplyst og intelligent, og hun kunne 
både læse og skrive. Det havde andre af 
kvarterets arbejdere i 188(ferne glæde af, 
for mange af dem kunne heller ikke læse 
eller skrive. Når de fik post, skulle hun 
læse deres breve for dem, eller de gik til 
hende, hvis de havde noget, der skulle 
skrives.

Jens Chr. Juliussen kom i 1898 i lære 
som trykker på Horsens Avis. Han beskri
ver trykkeriet som en god læreplads. 
Avisen havde fire læredrenge og 8 - 10 
typografer, der blev ledet af en gammel

faktor, som Juliussen husker således: “Fak
toren var meget konservativ, og de unge typo
grafer var socialdemokrater. Så diskussionen 
gik højt på sætteriet. Når den gamle så ikke rig
tig kunne klare sig, så fik den dreng, der var 
nærmest, i reglen et par øretæver. Vi kunne jo 
ikke lade være at le lidt af den gamle. 
Undertiden måtte typograferne skride ind og 
bede ham lade være at slå på drengene, når de 
ellers skikkede sig godt. ”3

Jens Chr. Juliussen kom selv fra sine 
unge år ind i det socialdemokratiske ar
bejde i Horsens og fik mange tillidsposter 
for sit parti. Som ovenfor nævnt sluttede 
han sit arbejdsliv som byens borgmester 
fra 1939 til 1949. I erindringer kommer 
han ikke ind på denne periode, men for
tæller til gengæld om sit arbejde i byens 
børneværn: “I 1922, da vi fik en ny værge-

En tjans som blad sælger på, Horsens llanegård for en rask dreng, der kunne råbe højt, mens toget gjorde holdt!
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Kunne byens enlige mødre ikke selv have deres børn, vnr der mulighed for at pi dem anbragt pa k'amiHe/de/ens 
Ofdagelseshjem.

rådslov, blev jeg af mit parti udpeget til for
mandsposten i Vor Frelsers Værgeråd. Det var 
meget arbejde for mig og tog en del af min lid, 
men var meget interessant, jeg har i de mange 
år været med til at fjerne mange børn f ra deres 
naturlige hjem, men ikke een, uden det blev 
enstemmigt besluttet i Veergerådel, eller det 
senere Børneværn. Var der en anden udvej, så 
gik vi ad den. ” ’’

Gik fra hus til hus og tiggede
For de fleste af meddelere står minderne 
om deres barndom stærkt i erindringen. 
Børnedødeligheden var stor og gennem
snitslevealderen ikke høj. Dødsfald i fami
lien var ingen sjældenhed, og mange af

meddelerne har oplevet, at enten deres 
får eller mor døde i deres barndom, en 
begivenhed der altid hk store konsekven
ser for søskendeflokken. Værst var det i 
de familier hvor hovedforsørgeren, der 
dengang altid var faderen, blev syg, gav 
op over for de fattige og fortvivlede for
hold, arbejderfamilier dengang levede 
tinder, og forsvandt, eller simpelthen dø
de af sygdom eller underermering.

Det beskrives meget konkret af arbejds
mand Aksel Mikkelsen, der blev født i 
1S76 i Urlev Sogn (nu en del al Heden
sted Kommune), hvis barndom var præ- 
get af stor fattigdom. Da han var 5 år, blev 
moderen syg af en svulst, og hun døde i 
1SS6, da Aksel var 10 år. De fem børn hk
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ikke for meget mad og, som han skriver i 
sine erindringer: 7ozz 7-års alderen gik vi 
børn fra dør til dør og bad om lidt foder og de 
(læs: bønderne) var ret venlige imod os. En 
gav os et sigtebrød, en anden et stykke flæsk, en 
tredie et pund mel, en fjerde gryn, en femte 5 
æg ()g S(°l fwnidfdes. Og det var til højtiderne. 
Således gik vi sognet rundt i Urlev Stenderup 
kommune. Jeg husker en gang til jul, al min 
far fik 4 kr. af Den frivillige Fattigkasse på 
grund af sygdom. ” 1

Andre meddelere forlad ler også, at det 
for 100 år siden ikke var ualmindeligt at 
sende børn rundt og ligge, også i købstæ
derne. Som Otto Borgstrøm, der herom 
skriver: “Horsens var ellers på den lid slemt 
hjemsøgt af karlene fra de store gårde i omeg
nen fra Grev Friis' besiddelser - Folier Slot og 
Stensballegård. Det skal indrømmes, at det gik 
hårdt til, når de huserede i byen. Greven varen

dårlig arbejdsgiver. Folkene på de forskellige 
gårde der var dårligt lønnede. Daglejerne på 
Folier Slot måtte sende børn ud med tiggerpo
sen. Ind, til Horsens kom de hver lørdag. Da 
var tiggere fredede og kunne tigge hvor de 
ville. ”

En tid præget af sult og stor 
børnedødelighed
Omkring år 1900 var det ikke muligt for 
en enlig kvinde at klare sig selv, hvis hun 
også havde børn at forsørge. Kvindear
bejdspladser var langt dårligere lønnede 
end tilsvarende for mænd, og der fandtes 
ikke mange fuldtidsarbejdspladser.6 Hvis 
kvinderne i byerne kunne få fabriksarbej
de, var det dengang i en by som Horsens 
mest på byens tekstilfabrikker.

Jens Fischer Hansen blev født i 1S7S i

Pd Horsens Pryghus var del kvindearbejde al fm fylde øllet f)d flasker.
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en landsby nær Gedved. Her beretter han 
om de konsekvenser, det fik for hans fa
milie, da hans far rejste fra sin familie: 
“Mine forældre var meget fattige. Vi havde 
været 8 børn, hvoraf jeg var den yngste. Min 
far rejste fra os til Amerika, da jeg var 12 år. 
Min mor var så alene på landet og skulle for
sørge os. De fire af os døde meget hurtigt. Så 
var vi fire tilbage; de to ældste kom straks ud at 
tjene. Men mor måtte forsørge og passe os to 
små. Hun måtte hjælpe bønderne, men fik 
næsten ingen penge. Hun kunne få lidt mad 
med hjem til os, og hvad hun ellers kunne 
tigge. Vi flyttede så til Horsens, hvor mor gik 
rundt og solgte hvedebrød. Så det var ikke store 
ting at tjene, men vi var nøjsomme. Den meste 
føde var kartofler og melsovs, men ingen kød. 
Da jeg var 7 år kom jeg i skole, hvor jeg to 
gange om ugen fik middagsmaden. Der var tre 
andre, som også fik mad. Det blev nok betalt af 
Fattigværnet. Jeg fik hurtigt en byplads. ”7

Lanra Thygesen blev født i Horsens i 
1863. Faderen var brøndgraver, og mode
ren tjente, hvad hun kunne, ved gardin
vask og tøjrensning for forskellige herska
ber. Der var 7 søskende, hvoraf de 3 døde 
som spæde. Laura beskriver tidens spar
tanske forhold, hvor indtjeningen var 
mager, og hun som den eneste af hendes 
familie ikke valgte at emigrere til USA, 
for som Laura skrev: “Jeg var den eneste, der 
blev tilbage. Da jeg var 22 år, rejste også mine 
for ældre til Amerika. Jeg så dem aldrig mere. 
De døde derovre. ”8

I dag tænker de færreste på, at for blot 
100 år siden var størsteparten af vore 
landsmænd, og dermed også vore for- 
fædre såvel i Horsens som i det øvrige 
Danmark lige så fattige, som i dag millio
ner og atter millioner af mennesker i u-

Overa.lt i byerne var der for 100 dr siden skilte, der rekla
merede for Amerikad'ampere.

landene. Siden dengang er der i det 20. 
århundrede sket en 7-dobling af produk
tiviteten her, og det er det som har gjort 
Danmark til “den rige del” af verden i 
dag. Dengang var det vore forfædre, der 
var “flygtninge”, og udvandrede for at få 
bedre leveforhold for sig selv og deres 
familier. Nøjagtig på samme måde som 
man i dag ser fattige mennesker søge til 
den rige del af verden, med de mulighe
der der i dag bydes dem for at skaffe sig 
selv og deres familier bedre forhold.

Andre udveje for at slippe ud af fattig
dommen i Danmark dengang var meget 
få. Og kunne man ikke klare sig selv, var 
der kun Fattiggården tilbage. Otto Berg- 
strøm fik som malersvend i 1905 kend
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skab til Horsens Fattiggård, da hans 
mester sendte ham nd på Fabriksvej for at 
male der: “Hvad jeg så, greb mig dybt. Der 
gik hele idioter og halvidioter mellem hveran
dre, og mennesker som ikke fejlede noget, men 
kun var fattige. Politiet kom med farende sven
de, som enten skulle sendes videre til deres 
hjemstedskommune, eller også på Tvangsar
bejdsanstalten. Opsynsmandene var rå og bru
tale, og uddelte knubs og slag til højre og ven
stre. ”9

“Hvis krybben er tom”
En bestemt dato stod siden som mejslet i 
Carl Christoffersen erindring. Det var 
Set. Hansdag den 23. juni 1889, hvor 
hans far døde efter lang tids sygdom. I 
sine erindringer beskriver han dagen som 
en strålende sommerdag, med marked og

gøgl i Horsens. Faderen synes hans to 
drenge skulle af sted til markedsfest, selv 
om han var meget syg. Mens de var af 
sted, Fik han en blodstyrtning og døde 
kun 35 år gammel, og som Carl skrev: “Det 
blev et vendepunkt i vort liv. Mor havde haft 
en abort i januar måned og en Irror på 3 år var 
død i marts måned. Samtidig med var mor gra
vid i 4. måned. For at tjene penge an
skaffede moderen sig en håndrulle. 
Nogle strenge og vanskelige år begyndte 
for familien, og drengene var også med til 
at sikre økonomien gennem at arbejde 
som kordrenge. De fik en årsløn på 96 kr., 
et beløb som netop dækkede de årlige 
udgifter til husleje.

Der var 40 år i spandet af år mellem 
yngste og ældste meddeler. Da Karen Lar
sen blev født i 1902, var den ældste med
deler, Laura Thygesen 39 år, født 1863.

Her på denne del af Aboulevarden lå Karens barndomshjem, hvor nu Rådhustorvet ligger i dag.
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Alligevel er den fattigdom, de fleste med
delere beskriver blandt arbejdere i Hor
sens, påfaldende ens. I det arbejderhjem, 
hvor Karen Larsen voksede op før 1. ver
denskrig, var faderen arbejdsmand og 
moderen gjorde rent. Barndomshjemmet 
på Aboulevarden beskriver hun således: 
7>/ var et fattigt og primitivt hjem. To men
neskers stræbsomme slid, usselt betalt, blev kun 
til fra hånden og i munden.... Mine forældre 
søgte efter bedste evne at gøre del så godt for os 
som det var muligt, men når krybben er tom 
osv., (og) det fik vi børn all for ofte at mærke 
den var. Hjemmet var jrræget af arbejde og 
alvor. Kærtegn og ømhed kendte vi ikke til. 
(Uæderne var få, men alligevel bar vi altid 
været glade for vores hjem og vore forældre.

På lånekontoret for at få mad på 
bordet
Moderen kæmpede sin egen daglige 
kamp for at få brød på bordet. Hendes 
sidste tidvej var at gå på lånekontoret. 
Herom skriver Karen: 'Mange af de ting, vi 
kunne undvære, gik tit til lånekontoret, når 
mor ikke vidste, hvordan hun skulle skaffe 
mad til os.... Mor sad ikke altid med ved, bor
det, af den simple grund, at der ikke var mad 
nok. Mand og børn skulle have. Senere har 
mor fortalt os, al hun ofte måtte nøjes med en 
tør brødskorpe og kartofler. Det gik dog galt 
for moderen, engang da hendes mand 
skulle til fest i sin fagforening. Karen 
husker det således: "Kar stod i Arbejdsmæn- 
denes Kagforening. Der var han somme tider til 
møder og generalforsamling. Kngang han skul
le af sted, var der en værre ballade, for mor 
havde pantsat fars løj. Da ønskede man sig så 
lille, at man kunne krybe i el af de musehuller,

der var. ”
Karen Larsen er den eneste af erin

dringsskriverne, som beskriver datidens 
kvindesyn. Hun husker, at faderen aldrig 
bekymrede sig for, hvordan moderen fik 
de få husholdningspenge, han tildelte 
hende, til at slå til, og om der var penge 
nok til familiens husholdning. Hun skri
ver: "Kar bekymrede sig aldrig om vores tøj. Det 
var noget han overlod til mor. Når hun fik 
penge til husholdn i ng, og det var all id med en 
tvær mine, måtte hun være tilfreds med del. 
Kaste husholdningspenge fik mor ikke. Hun 
måtte tigge sig frem. Manden var altid overho
vedet i et hjem, kvinden den ydmyge og under
danige, som bare skulle være der. ” Det var

l)er kaldes til mønstring ¡)d 0.\//r Kommuneskole, nu Kildegades
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svært for moderen at få tingene til at 
luenge sammen, især med tøjet. Karen fik 
altid sin søsters aflagte tøj, hvilket hun 
her fortæller om: 7)rr var kun råd til at 
købe en ny kjole, og den blev naturligvis købt (il 
den største af os, min søster, der altid har været 
et hoved højere end mig. Når jeg fik kjolen på, 
nåede den langt ned på benene.... Ikke så mær
keligt, at jeg blev /uld af komplekser og min- 
d rev ærd s følelser. ”

Skolelærere, der nød at slå 
børnene
Næsten alle meddelerne fortæller om 
Horsens Skolevæsen. Kun få af drengene

i ni o.

har gode minder fra byens skoler, for det 
ser ud, som om datidens lærere ofte slog 
dem og oven i købet nød det. Mange 
mener også, at det var minimalt, hvad 
lærerne gav børnene videre med i livet. 
Som Marius Maretti, der gik i skole fra 
1893 til 1899, skriver: “Hvad. vi lærte var 
min imalt. De ¡lesle af lærerne var gamle og var 
glade for en lang pibe tobak. Snaps og øl mang
lede heller ikke i skolestuen. ”12 H.P. Granding 
gik i skole i årene 1886 til 1894 og husker 
et godt kammeratskab mellem drengene. 
Til gengæld husker han de fleste lærere 
som nogle rå børster. Granding skriver: 
“Læreren (kunne) ikke lade være med at slå os 
over benene med spadserslokken. Det var en 
nydelse for mange lærere at tærske løs på dren
gene. Der var særlig et par stykker, vi var bange 
for. Vi rystede i bukserne, når de var i nærhe
den. Der var særlig en, en fordrukken fyr. Når 
han var gårdlærer i frikvarteret, vankede der 
noget på klaptræerne, som han selv benævnte 
det. Omtalte lærer spiste sin frokost i klassen, 
for der var ikke noget, der hed lærerværelse 
dengang. Og han skulle jo have en gibbernak- 
ker til. Og når så en eller anden dreng råbte 
skål, og læreren ikke karme finde den rette, så 
fik vi en omgang (diesammen. Tre slag af 
spanskrøret på ryggen. Uha, hvor det støvede. 
Så oprandt befrielsesdagen og skoleporten luk
kede sig for sidste gang for mig. jeg står gerne 
og ser på denne skolebygning, når jeg sådan 
med flere års mellemrum er i Horsens. Det rin
der mig i hu, hvilket cirkus det egentligt var. 
Med en stab af ganske uvidende lærere og lære
rinder. ”l:’’

Drenge og piger gik dengang i adskilte 
skoler. I de indsendte erindringer er der 
kun to kvindelige meddelere, som fortæl
ler om deres skoletid i Horsens. De har
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ikke samme bitre erindringer om en af
stumpet skolegang, som mange af de 
mandlige meddelere. Men mændene 
beretter også selv, at omgangsformen 
dengang mellem drenge var rå, og det 
har datidens håndfaste form for pædago
gik ikke modvirket.

Ugens lyspunkt:
Skolebespisningen
Carl Carlsen, født 1878 i Horsens, beskri
ver de materielle forhold i sin barndom 
som meget tarvelige. Faderen var sned
ker, men døde som 42-årig i 1889. Mode
ren sad tilbage med 7 børn, og Carl hu
sker familiens situation således: “Så vi 
børn måtte have bypladser for at hjælpe mor, 
som begyndte at vaske for folk. Det var en 
streng tid for mor, at stå og vaske fra kl. 4 mor
gen til 8 aften for 2 kr. ”N Familien flyttede 
ofte, sikkert til billigere lejemål. Herom 
skriver Carl: “Efter min far døde, flyttede mor 
til forskellige små lejligheder. Den ene var ikke 
bedre end den anden, men vi var jo tilfredse. 
Men vi fik jo også det man kalder fattighjælp. 
Hver uge om lørdagen kunne vi hente på 
Fattiggården 3,50 kr og et 8 punds rugbrød. ” 
Familiens middagsmad var kartofler med 
fedtemadder og salt og en gang imellem 
grød eller stegt flæsk. Aftensmaden var 
brød med ost og pølse og gulerødder. 
Om skoletiden skriver Carl, at han ikke 
lærte meget og fortsætter: “Det bedste ved 
skolen, det var om vinteren, at man fik et mål
tid mad en gang om ugen. Det glædede vi børn 
os meget til, og det bestod gerne af ærter og 
flæsk. ”

Når man har prøvet at gå sulten i seng, 
står de måltider, man så fik, altid i et

særligt lys. Skolebespisning blev indført i 
Horsens omkring 1885. Det var kun for 
børn, der hjemme ikke fik mad nok, 
sådan som H.F. Granding her fortæller: 
“Det var for børn, som aldrig fik varm mad i 
hjemmet. Og de skulle møde med en seddel.

Dengang nar der primaa l gående trafik i /tarsens gader.

Pedellen var så ude at se hjemmet efter. Det var 
ikke mange, der gik derned i gymnastiksalen og 
spiste grød eller vælling. For de fleste forældre 
anså det for en skamplet at få sådan noget gra
tis. Jeg og mine søskende har aldrig nydt noget 
sådant, da mine forældre anså det som de 
sagde, for at “være på sognet ”. Folk var jo mere 
ærekære den gang, de ville klare sig selv. ”13
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Uhumske karlekamre

De fleste af meddelerne havde arbejde, 
fra de var 10 år gamle. I Horsens oftest 
som bydrenge eller på byens tekstil- og 
tobaksfabrikker. På landet som hyrde

drenge og efter konfirmationen som tje
nestekarle. Andreas Andersen blev født i 
1888 på Alrø. Familien havde 3 børn, da 
hans mor døde i 1896. Mormoderen 
holdt hus for dem, men da faderen hur
tigt blev gift igen, blev han og tvillinge
broderen som 10-årige sendt ud og tjene. 
Herom skriver Andreas: “Jeg kom på en

gård på 50 tdr. land. feg skulle hjælpe med 
hvad jeg kunne. Lønnen bestod af 2 par træ
sko, 2 pund uld, kost og logi. Jeg delte seng med 
karlen. Det var meget almindeligt den gang. 
Der kom man ud for noget, som ikke var godt 
for en dreng på 10 år.”'-' Hvilken form for 
misbrug, der var tale om, kommer An
dreas ikke nærmere ind på. Længere 
fremme i sine erindringer omtaler han 
igen de uhumske karlekamre, man den
gang bød landarbejderne. Det var i vinte
ren 1899/1900, han som 12-årig var på en 
gård i GI ud: “Jeg måtte også der dele værelse 
med karlen. Han var 60 år. Karlekammeret 
havde direkte indgang for hestestalden (bag 
ved hestene). Der var jernvindue. Det var 
meget almindeligt de fleste steder. ”15

Dengang havde mange af bønderne 
mere til overs for deres dyr, end de havde 
for deres tjenestefolk. Richard Nielsen 
var i 1920 som 12-årig dreng på landet. 
En dag skulle han holde hegnspæle, 
mens forkarlen hamrede dem ned. 
Mukkerten røg af skaftet og ramte ham i 
hovedet, så blodet stod ned ad ham. Da 
bonden lidt efter kom ud på marken, og 
så han var såret, fandt følgende ordveks
ling sted: “Hvad fanden er der med knæg
ten ? ” “Uha, jeg havde nær slået ham ihjel, ” 
sagde forkarlen. “Så havde skaden ikke været 
så stor, der er nok af dem ”, sagde bonden og så 
gik han hjem. Det giver faktisk et mægtigt pænt 
indtryk af, hvordan forholdene var for en 
arbejdsdreng på landet. ”IG

Anton Hansen fortæller også i sine 
erindringer om tyendets forhold til hus
bond. Indtil 1912 var hans far foderme
ster, men det fik en brat ende, da hans 
yngste søn blev syg. Forældrene ville have 
ham til læge, men den bonde, faderen
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var ansat hos, ville ikke udlåne hest og 
vogn. Anton beskriver bondens afslag 
således: “Orø del nu også var så strengt nød
vendigt at få bud efter lagen, for hvad, I har 
forøvrigt børn nok. ’’Drengen døde.17

Andreas Andersen var selv med til at 
prøve at forbedre forholdene for egnens 
karle, da han i 1916 var med til at stif te en 
fågf'() re n i n g, La n d a r b e j d e r f o re n i n ge n i 
(Und. Bønderne gjorde, hvad de kunne 
for at forhindre fagforeningen i at blive 
levedygtig. Andreas skriver heroin: “Det 
var ikke så let at få lokale til møder. Forsam
lingshuset kunne vi ikke leje til delte formål. 
Og vore egne var også, imod. Der var mange, 
der var bange (for) de skulle miste deres arbej
de, hvis de meldte dem i foreningen. Vi målte 
holde vore møder hos hinanden. Det var heller 
ikke let at vane formand. Han var ilde set af

arbejdsgiverne. ”15
Så godt som alle leveforhold også lønnin
gerne var bedre i byerne end på landet. 
Andreas selv log konsekvensen og rejste i 
1916 til Horsens, hvor han blev arbejds
mand.

Crome & Goldschmidt, byens 
store arbejdsplads
Horsens største arbejdsplads dengang var 
tekstilfabrikken Crome 8c Goldschmidt 
på Fabrikvej. Anna Poulsen husker, at fa
brikkens mange arbejdere satte sit præg 
på gadebilledet: “Når arbejder nr kom og gik 
fra Crome ¿b5 Goldschmidt, var der en hel fol
kevandring i gaden. For de fleste boede i kvar
teret der omkring. ”ls

I sine erindringer fortieller Marius

Petroteumso¡dag f)d Horsens Havn. Kuskene leverede for l)et dunske Petroleums Aktieselskab tit egnens købnnend. der 
solgte bade tit belysning og landbrugets motorer.
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$ 638

Byens største fabrik (home ¿r Goldschmidt havde store imponerende bygninger, på Eabrikvej!

Maretti, at hans foiældre arbejdede der i 
mange år: 'Tars løn var i mange år 12 kroner 
om ugen. Mor fik ikke så meget, så det kneb 
mange gange med det fornødne. Maden var 
meget mangelfuld. Den bestod ofte af løftede 
pandekager og grød. Så der manglede både kal
orier og vitaminer, men der var jo heller ikke 
meget tid til madlavning for mor.”'2 Da 
Marius og hans søskende blev 10 år, kom 
de også på fabrikken: "Ugelønnen var 1,25 
kr. om ugen for 5 timers dagligt arbejde. Men 
til gengæld fik vi det halve af vort konfirmati
onstøj, så det var en stor hjælp. ”

En anden erindring omtaler også 
Crome 8c Goldschmidt. Hans Peter Gran- 
dings forældre flyttede i 1882 fra 
Grejsdalen ved Vejle til Horsens, hvor 
begge forældre fik arbejde på tekstilfa

brikken.
Granding skriver, at dengang var hans 

fars ugeløn ofte kun 6 kr. Forholdene i 
hjemmet var tarvelige, og som Granding 
skriver: "Vi måtte stå op og spise, for der var 
kun 2 stole. ” 13

En udvikling så god, man ikke 
kan tro, den er sand
Den 5. april 1894 var første dag for Hans 
Peter Granding i lære som bager. Det var 
efter datidens forhold en god plads, både 
hvad værelse og kost angik. Hans Peter 
fortæller, at de fleste andre læredrenge 
dengang fik dårlig kost, og ofte sov de 
flere i samme seng.

Arbejdstiden var fra 0.30 midnat til kl.
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Kunne arbejderbørnene komme i bere, vor de sikret bedre, fast arbejde. En berefdads som her i Ilorgergade hos Paaseb & 
Larsen, Petersens fabrik for mejeri maskiner.

IS om altenen. Personalet i bageriet var 
mester selv, to svende og to læredrenge. 
Hans Peters arbejde i den første tid var at 
gå til hånde, gøre plader rene, lyre, feje, 
vaske, hugge og bære brænde samt tørv 
ned i kælderbageriet. Rugbrødet kom i 
ovnen til middag. Efter middagsmad tog 
læredrengene en middagslur. Hans Peter 
skriver herom: “En sådan lille søvn på en ti
me eller halvanden var jo lidt til en dreng i 
denne alder. Gik det ikke rask nok med at 
komme ud affjerene, ja så, skulle en af svende
ne nok være der med, næven. ”13 Det var hårdt 
fysisk arbejde at være bager, for dengang 
var der ingen maskiner. Alt foregik med 
håndkraft, æltning og opslagning og ind
sætning i ovnen. Hans Peter arbejdede 
hele sit arbejdsliv i 56 år i bagerfaget. 
Han slutter sine erindringer med det

samme budskab som de fleste andre med
delere således: “I)en udvikling, der er sket i 
min tid, er så god, at man dårligt kan tro, at 
den er sand. ”

Søren Chr. Petersen kom i lære i 1SSS 
som sadelmager. Lønnen var 2 kr. om 
tigen på egen kost og logi. Han husker sin 
læretid som “5 lange år.” Der blev arbej
det alle ugens 7 dage, dog om søndagen 
kun om formiddagen. Hvis man kom for 
sent, var der kontant afregning, hvilket 
han her beskriver: “Jeg erindrer en gang, jeg 
kom for sent på, arbejde en søndag morgen. 
Mesteren var streng. Han sagde: “Dreng, du 
kommer for sent. ” Så, tillod, jeg mig at sige, at 
det var jo søndag. Så blev ha n rasende og jeg 
Jik så mange tærsk, afen hundepisk, så jeg var 
både sort og blå. ” Søren fortæller også, at 
det var svært også som udlært at stifte
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familie på grund af det århundredgamle 
kost- og logisystem, hvor både lærlinge og 
svende fortsat boede under samme tag: 
“ Mes ler spiste sjældent ret meget, når han sad 
ved bordet sammen (med) os. Så, rejste ban sig 
og sagde velbekomme. Også var det, meningen, 
at vi også, skalle holde op med al spise. Det gjor
de vi een gang, men vi aftalte, al næste dag 
ville vi blive siddende og spise det, vi ønskede. 
Del kurerede mester. Ejler den tid sagde han 
ikke velbekomme, før vi var færdige. Det varen, 
sjældenhed, at en svend turde gifte (sig), for 
kost og logi var jo en del, af løn nen . Denne ord
ning blev afskaffet ef ter 1894, da fagbevægel
sens indflydelse begyndte al gøre sig gælden
de. ”

Top og bund i samfundet, set 
nedefra
Klassedelingen i samfundet var hård og

set med ntitidens øjne ubarmhjertig. I det 
følgende fortælles nogle små træk fra 
erindringerne om datidens moral og etik. 
Carl Christoffersen fortæller her om en af 
familierne fra sit barndomshjem i Smede
gade, som fik 14 børn: “En træskomand, 
som boede i mellembygningen var særlig pro
duktiv... Da forældrene var meget, religiøse, til
hørende Indre Mission, blev børnene kørt, i 
meget stramme tøjler. Og så ville skæbnen, at 
den ældste datter blev gravid udenfor ægteskab 
med, det resultat, at hun blev forvist (fra) hjem
met, og senere ombragte barnet. At harmen og 
forargelsen var stor i den lille stedlige menig
hed, siger sig selv. ” 21

H.P. Granding fortæller om reaktionen 
i skolen, da arbejderbørnene deltog i de 
soeialdemokratiske 1. maj møder i Hor
sens i 1890'erne: “(Lærerne) var naturligvis 
konservative til det yders te. feg husker en af de 
allerførste majfester, en søndag, hvor vi børn

Arbejdsmcendene kunne bruge deres erfaring fra landel, som kuske eller som vejarbejdere med heste som trrekkraft.
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var med vore forældre. Og hvor en næsvis sko
lelærer bebrejdede os at gå til sådan noget, sam
fundsnedbrydende og forbryderisk pøbelmøde. 
Og vi kunne bare sige hjemme, at foræld,rene 
ikke igen måtte tage børnene med til noget 
sådant. ” 13

Erindringerne fortæller tydeligt, at for 
100 år siden var det ikke agtet i Horsens 
at ernære sig som arbejdsmand. Men 
også inden for arbejdsmændene selv var 
der “standsforskel”. Som hos Karen Lar
sen hvor faderen var kusk. Han sagde sit 
arbejde op for selv at begynde som klude
kræmmer. Med hest og vogn tog han på 
landet og købte gamle klude og jern op. 
Da han tog den beslutning, var bunden 
efter moderens mening nået. Karen hu
sker det således: “Jeg husker, mor sagde til 
far, da han for lalle om sin plan: “Næh, ved du 
nu hvad Søren, vil du til at være kludekræm
mer ” Det synes mor var del ringes le han kunne 
blive, og det, synes vi lo piger også. Vi var nær
mest, flove over det, og fik det også at føle. Jeg 
husker engang, jeg legede, hvor forvalter Jacob
sens børn også var. Den ene sagde til den an
den: “Hende der skal du ikke lege med, del er 
kludemandens datter. ” 11

Otto Bergstrøm blev født i 1889 i Hor
sens. Moderen var same, og faderen zige- 
uner. Forældrene levede af at optræde 
med dresserede bjørne, og straks efter 
fødslen kom Otto i pleje hos en skibspro
vianteringshandler i Horsens. I sine erin
dringer beskriver Otto sin barndom som 
lys og lykkelig, men at han alligevel var en 
fremmed i sin egen barndomsby: “Men 
skolegangen blev ikke, til ret meget. Der kunne 
gå lange perioder, hvor jeg overhovedet ikke 
besøgte, skolen, og jeg tror også, al jeg har ret i 
den opfattelse, at man hellere, så, al jeg blev

væk. Man så, på, mig som, en fremmed dreng, 
man helst, ville have så, lidt ulejlighed med som 
muligt. ” 5

I et barndomshjem, hvor Otto hverken 
manglede kærlighed eller mad, men i et 
lokalsamfund hvor han følte sig udenfor, 
giver hans erindringer et nuanceret ind
tryk af Horsens i 1890'erne. Han skriver 
om hjemmene dengang: “Da mine forældre 
jo drev forretning, fulgte det jo med, at jeg kom 
meget rundt til kunderne og så, forholdene 
rundt, i hjemmene. Og jeg må sige, al de mange 
steder virkede uhyggeligt på mig. Der fandtes 
dengang megen nød, elendighed og drikfældig
hed. De mest drikfældige var havnearbejderne, 
der dengang arbejdede for en elendig løn, og 
som i mange tilfælde brugte det meste til øl og 
bræn devin. Forholdene i disse hjem var for
tvivlede, og det gik jo altid værst ud over bør
nene. ”

Borgmesteren fik knust alle sine 
ruder
Arbejdernes selvforståelse også i Horsens 
kom gennem den politiske indflydelse, 
de fik via Socialdemokratiet og de for
bedrede leveforhold, der blev tilkaanpet 
gennem deres fagforeninger. I provinsen 
var arbejdsmændene i Horsens først, da 
de i 1885 stiftede “Arbejdsmændenes Fag
forening i Horsens”. I 1935 udgav fagfor
eningen et lille hefte i anledning af sit 5ti
års jubilæum. Her omtales dog ikke en 
stor havnearbejderstrejke i 189(ferne, 
hvor der blev taget ret utraditionelle me
toder i brug. Men Henry Madsen husker 
den tydeligt og beskriver den i sine erin
dringer således: “Fn stor og meget blandet 
flok af arbejdsvillige, jeg vil hellere kalde dem

84



skruebrækkere, var sammenkaldt. De blev un
der politi ledsagelse ført til havnen, hvor de 
skulle losse skibene. Havnearbejderne var mødt 
talrige of) og hilste skruebrækkerne med hån og 
skældsord. Af"og til, fløj en flaske eller sten gen
nem luften. Politiet trak stavene og huggede 
brutalt og voldsond ind på, arbejderne. Da poli
tiet fik havnearbejderne fordrevet fra havnen, 
gik de i sluttet trop ad Skolestien til borgmeste
rens villa. Her knustes med sten hver eneste 
vindue. Der blev fra villaen ringet efter politi
et. Da arbejderne så politiet komme stormende 
med stavene i hænderne, brækkede de store 
slave af stakittet ved borgmesterens villa. Og 
med dem tog de imod politiet. Arbejderne slog 
til som tak for sidst. Her kunne politiet, ikke 
klare sig, og måtte skyndsomt trække sig tilba
ge. ”" ’

Henry Madsen slutter sin beretning 
heroin med at fortælle, al mange af hav
nearbejderne blev arresterede og flere fik 
nogle måneders arrest. Selv om strejken 
måske var tabt, styrkede den alligevel hav
nearbejderne selv
bevidsthed. Henry 
fortæller her om 
strejkens efterspil 
og den omtalte 
borgmester, som 
bestred denne post 
indtil 1899: “Af dem 
der fik den længste 
arrest, husker jeg 
bedst fens Carlsen, 
der boede i Engholm.
Han morede sig siden 
med, hver gang han 
mødte borgmesteren, 
at tage hatten dybt af 
og åge: “(><)ddag hr.

borgmester! ” Man kan jo ikke straffe en mand 
for at, være højlig. Borgmester Lendrup var en 
meget fin mand og meget aristokratisk. Vé den 
dreng, der ikke fik revet huen af, når han 
mødte ham på gaden. Por så vankede der et rap 
af hans guldknappede stok. Borgmesteren holdt 
tjener i liberi. Nåer man som bydreng kom til 
villaen med varer, måtte man pænt blive 
stående på trappen, mens tjeneren nådigst tog 
imod varerne og betalte varerne. Borgmesteren 
havde paryk, og gik på en sjov Pippende måde, 
altid med sin store danske hund i hælene. ”

Med disse ord vil jeg slutte denne arti
kel. Skulle nogle af hæftets læsere have 
lyst til at vide mere om arbejderbevægel
sen i Vejle Amt, både i Horsens som i de 
tre andre købsteder i amtet, udgav Indu
strimuseet i 1998 en lille bog på 72 sider, 
“Arbejderen” 2I. Desuden indeholder den 
en litteraturfortegnelse over de cirka 200 
titler, der er udgivet afog om arbejderbe
vægelsen i Vejle Amt indtil 1998.

Landbruget satte dengang mange steder sil ffrreg på //arsens. Sam beren tandbrugsma- 
s/dn/arretning på Abaulevarden.
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Noter:
Vtvr opmærksom på, at artiklens forfatter ved alle 
citater fra erindringerne, har brugt både nutidig 
retskrivning og tegnsætning.

1 Nationalmuseets Arbejdsmark 1959, s. 83 - 89: 
David Yde-Andersen: Lidt om arbejderunder
søgelserne.

2 Arbejdererindringer. Metode, kildekritik, ind
samling, benyttelse. Erhvervsarkivet 1979, s. 49- 
53. De benyttede arbejdererindringer er inddelt 
efter fag, så artiklens forfatter har selv lokalise
ret de meddelere, som skriver om Horsens. Der 
er 4 kvindelige og 19 mandlige meddelere. 
Heraf er de 21 meddelere født mellem 1871 og 
1889, og deraf 13 mellem 1871 og 1879 og 8 
mellem 1880 og 1889. Halvdelen af meddelerne 
er født mellem 1876 og 1882. Yderligere er 
benyttet to mandlige meddelere til Industri
museets erindringsindsamling 1980-82. Disse to 
meddelerne er født i 1889 og 1908.

3 Typograf Jens Clu. Juliussen, f. 1884. Erindring 
nr. 2235, indkommet 1955.

4 Arbejdsmand Aksel Møller Peter Mikkelsen, f. 
1876. Erindring nr. 123, indkommet 1951.

5 Maler Otto Borgstrøm, f. 1889. erindring nr. 
2305, indkommet 1955.

6 1 ler i noten refereres til de lønninger, meddele
re fra I lorsens skriver om.
Syerske Laura Thygesen fortæller, al hun som 
14-årig i 1877 kom i huset hos en bagermester i 
Hor sens. Kost og logi samt årsløn 24 kr. Logiet 
beskriver hun således: Et værelse ved siden af 
bageriet, uden vinduer, nødtørf tigt møbleret og 
befængt med væggetøj. Som 16-årig i 1879 avan
cerede' Laura til bagerjomfru på kost og logi 
med en årsløn på 48 kr. Voksenløn for hende 
som 20-årig stuepigetvende i Horsens 1883 var 
med kost og logi samt 80 kr. om året. Der kenil
tes ikke til ferie, og fridage var en 1 /2 dag hver 
anden søndag.
Yderligere oplysninger om datidens lønforhold: 
Sadelmager S.C.Pedersen om sin fars dagløn 
som landarbejder indtil 1882, om vinteren 65 
øre og om sommeren 85 øre. Samme år blev 
faderen murerarbejdsmand med en dagløn på 
2 kr. Årslønninger omkring 1900 på landet 
opgives af møllersvend Søren Madsen således: 
Faglærte mænd på pladser med kost og logi var 
360 kr. for en møller, 300 kr. for en smedesvend,

mens en voksen for karl hos bønderne højest fik 
250 kr. Aret efter (1901) var ugelønnen for en 
faghert former 21 kr. hos Paasch & Larsen, 
Petersen, Horsens. (Niels Hansen, erindring nr. 
826).
Arbejdstnændenes Fagforening i Horsens giver 
i sit 50-års festskrift 1935 gode oplysninger om 
lokal tarifløn for deres medlemmer ca. 1900, 
hvor arbejdsdagen var på 10 timer til en timeløn 
på 30 øre.

7 Forretter Jens Fischer Hansen, f. 1878. 
Erindring nr. 1205, indkommet 1955.

8 Syerske Laura Thygesen, f. 1863. Erindring nr. 
1660, indleveret 1955. Også andre af erindrin
gerne fortæller om familier, hvor mange udvan
drede. Som Karen Larsen (Nr. 1329), hvis mor 
var udvandret fra Sverige til Danmark, og siden 
ikke havde kontakt med familien i Sverige. Det 
meste af hendes fårs familie var udvandrel til 
Amerika, og heller ikke han havde forbindelse 
med dem.

9 Horsens havde to institutioner for do fattige: 
Forsørgelsesanstalten på Fabrikvej 2, opført 
1873, med plads til 50 gamle, uarbejdsdygtige 
fattige. De blev beskæftiget på et btændeska're- 
ri, hvis produktion blev solgt til byens borgere. 
Samt Tvangsarbejdsanstalten på Tugthusvej, 
nær ved Horsens Tugthus, bygget 1864. Den 
husede tmend og kvinder idømt tvangsarbejde 
som straf for løsgængeri og betleri. Stedet var 
opført af og drevet for Vejle Amt og Skander
borg Amt, samt købstæderne I lorsens, Vejle og 
Skanderborg.

10 Typograf Carl Christoffersen, f. 1882. Erindring 
nr. 252, indleveret 1954.

11 Karen Larsen, f. 1902. Erindring nr. 1329, ind
leveret 1955.

12 Kusk Marius Maretti, f. 1886. Erindring nr. 
1540, indkommet 1955.

13 Bager Hans Peter (.randing, f. 1879. Erindring 
nr. 1167, indkommet 1954.

14 Gartner Carl (i. Carlsen, f. 1878. Erindring nr. 
1785, indkommet 1955.

15 Landarbejder Andreas Andersen, f. 1888. 
Erindring nr. 1791, indkommet 1955.

16 Arbejdsmand Richard Nielsen, f. 1908. Industri
museet, arbejdererindring 03/003/01. Af “Rap
port om indsamling af arbejdererindringer i 
Horsens 1980-82”, fremgår det, at en projekt
gruppe indsamlede 195 erindringer. Der blev
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interviewet 112 mænd og 83 kvinder og heraf 
var 2/3 af mændene faglærte. Her i artiklen er 
kun brugt lo af disse erindringer.

17 Iler citeret fra Vejlebogen 1997, artikel om 
“Teglværker i Grejsdalen”, s. 40.

18 Anna Poulsen, byskildring af Horsens 1880- 
1900. Erindring nr. 1307, indkommet 1955. 
Forholdene for Groine & Goldschmidt arbejde
re i årene 1800-1929 er beskrevet i “Arbej
deren”, Industrimuseet 1998, s. 30- 36.

19 Sadelmager Søren Chr. Petersen, f. 1874. 
Erindring nr. 130, indleveret 1952.

20 Den hændelse, Søren Petersen her fortæller, 
fandt sted da han i årene 1894-90 gik på valsen, 
i den tyske* by Oldesloe mellem Neumünster og 
Lübeck, men kunne* lige* så godt være foregået i 
Danmark.

21 Typograf Carl Christoffersen, f. 1882. Erindring 
nr. 252, indleveret 1954.

22 Arbejdsmændenes Fagforening Horsens 1885- 
1935. 31 s., Horsens 1935.

23 Smed Henry Madsen, f. 1889. Industrimuseets 
arbejdererindringer 03/014/01. Se note* 10 om 
disse erindringer.

24 Arbejderen. Udstillingskatalog i anledning af 
LO-100 år i Vejle* Amt. 72 s. Industrimuseet, 
Horsens 1998. Pris 12 kr. + evt. forsendelse. 
Bidrag af Lilli Gyldenkilde, Bernhard Tastesen 
samt artikler af John Juhler Hansen, Peter 
Thorup og Ulla Kofod-O Isen om arbejderbe
vægelsens start i Vejle Amt, tekstilindustrien i 
Horsens, Vestbirk, Kolding, Fredericia og 
Tørring.

Alle illustrationer er lånt af Erik Carell, Rårup pr. 
Juelsminde.

87



Nogle træk af konfirmationens historie

Af Jørgen Peder Clausager

At Martin Luther i 1522 har kaldt konfirmation for ”'abespil og narre- 
værk ” kommer vel bag på de fleste.
I 1832 indf ørtes skudsmålsbøger for alle tjenestefolk; bogen blev udstedt af 
præsten som regel i forbindelse med konfirmationen. Påtegninger fulgte, 
når den unge flyttede eller skiftede plads i sognet. En vestjysk konfirmati
on i 1829 varede 5 timer i kirken.
Disse kendsgerninger fremdrager cand.mag. førgen Peder Clausager i sin
artikel. Sit daglige virke har førgen Clausager i Fredericia på, Lokalhistorisk Arkiv, som ban leder 
med stor entusiasme.

Teologisk baggrund og lovgivning

Ordet konfirmation kommer fra latin og 
betyder “bekræftelse” eller “stadfæstelse”. 
I kirkelig sammenhæng er konfirmatio
nen en bekræftelse af dåben, og som kir
kelig handling blev den af oldkirken be
grundet i Apostlenes Gerninger S, 17, 
hvor der om de døbte samaritanere står, 
at “apostlene lagde hænderne på dem, og 
de fik den Helligånd”. I den græsk-orto- 
dokse kirke følger konfirmationen umid
delbart efter dåben, som et “segl på 
Helligåndens gave”. I den romersk-katol- 
ske kirke derimod udvikledes konfirmati
onen til et selvstændigt sakramente, som 
kim måtte forvaltes af en biskop (jfr., at 
det var apostlene, som foretog hånds
pålæggelsen), og som tidligst måtte fore
tages, når konfirmanden var syv år gam
mel og vel undervist i troen. Ved refor
mationen brød Martin Luther også med

den katolske konfirmation som et “selv
opfundet sakramente” (idet den ikke var 
indstiftet af Kristus selv); han kaldte den 
endog (i “Vom Ehelichen Leben” fra 
1522) for “abespil og narreværk”. Konfir
mationen som kirkelig handling gled der
for helt og holdent ud af mange hither
ske kirker, men blev beholdt i f.eks. den 
anglikanske kirke, hvor del den dag i dag 
er biskoppen som foretager konfirmatio
nen, efter at konfirmationsforberedelsen 
har fundet sled hos sognepræsten. Også 
flere af de reformerte kirker bibeholdt 
konfirmationen, som en gudstjeneste, 
der markerede afslutningen på de unges 
oplæring i deres kristelige børnelærdom, 
og ved hvilken de unge for første gang 
gik til alters. På dette aspekt, altså de 
unges kristendomsoplæring, lagde Lu- 
ther den allerstørste vægt, og som en 
hjælp hertil var det, at han i 1528/29 
udarbejdede Den lille Katekismus, der i
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niere end 400 år skulle blive lærebogen 
for kristendomsundervisningen for unge. 
Luther var heller ikke selv afvisende over
for en afslutning al katekismusundervis
ningen med en overhøring af de unge i 
kirken, afsluttet med præstens og menig
hedens forbøn for de unge under præ
stens håndspålæggelse. Men det var 
Lut her meget om at gøre, at det blev 
opfattet som en blot og bar kirkelig cere
moni, og ikke som en sakramental hand
ling. - Efterhånden kom man i nogle 
lutherske kirker ind på at opfatte den be
ståede katekismuseksamen (eller “konfir
mationen”) som en forudsætning for 
altergang, således den danske biskop 
Peder Palladius, der i sin visitatsbog fra

1553 kalder katekismuseksamen for “stad
fæstelse til at gå til sakramentet” (d.v.s. 
nadveren), og benævner den “den rette 
firmelse eller konfirmats”; men det var 
ikke Luthers egen idé.

I mange lutherske kirker, deriblandt den 
danske, bevirkede bekymringen for, at 
konfirmationen skulle blive opfattet som 
et sakramente, imidlertid, at man i lang 
tid ikke ville genindføre den som en ritu
el, kirkelig handling. Da det endelig 
skete, i begyndelsen af 1700-tallet, var det 
den reformerte model, man skævede til, 
altså konfirmation som afslutning på 
undervisning i katekismuslærdommen. 
En form for konfirmation var allerede i

Reformert Kirkes konfirmander 1001. Konfirmanderne f ra Reformert Kirke havde tradition for at blive fotograferet uden 
ftrresten - men denne skik er nn ogsd kendt fra konfirmandhold i folkekirken fra de første dr af det 20. århundrede, 
liilledet er interessant ved al dokumentere overgangen fra sorte til hvide konfirmationskjoler.
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1600-tallet genindført i Slesvig-Holsten, 
og den 13. januar 1736 udkom i Danmark 
“Forordning angaaende den tilvoxende 
Ungdoms Confirmation” - tidspunktet 
var bl.a. valgt for at markere 200-års jubi
læet for reformationens indførelse i Dan
mark i 1536. Konfirmationsforordningen 
1736 var båret frem af de samme pietisti
ske tanker som skoleforordningen af 23. 
januar 1739, nemlig ønsket om, at børne
ne gennem oplæring i religionen skulle 
komme til personlig tro; hovedvægten i 
forordningen ligger derfor også på kri
stendomsundervisningen, og en overhø
ring af hver enkelt konfirmand indgik 
som et væsentligt led i konfirmations- 
gudstjenesten.

1736-forordningen fastsatte ingen be
stemt alder for konfirmationen; i §5 siges 
blot, at læreren (d.v.s. præsten) skal påse, 
“at ikke alt for mange antages til Confir
mation paa engang, og at derved mere re- 
flecteres paa deres Dygtighed, end paa 
deres Aar”. Men ved forordning af 25. 
maj 1759 fastsattes som hovedregel en 
minimumsalder for konfirmationen på 
14-15 år. Som tidspunkt for konfirmatio
nen fastsattes 1. søndag efter påske - efter 
oldkirkens eksempel; hvis menigheden 
var stor, kunne man desuden benytte 1. 
søndag efter mikkelsdag (mikkelsdag fal
der den 29. september) og 1. søndag ef
ter nytår som konfirmationssøndage. Den 
sidstnævnte mulighed er vist ikke blevet 
meget benyttet, i hvert fald ikke i land
sognene; dér dannede der sig i 1800-tallet 
tradition for forårs- og efterårskonfirma
tion, i tilknytning til udskrivning af skolen 
og de to skiftedage 1. maj og 1. septem
ber.

1736-forordningen påbød (i §3) 
præsten at udarbejde et register over de 
børn, der skulle konfirmeres, men ejen
dommeligt nok fastsatte den ingen 
bestemmelse om, at præsten skulle ind
føre konfirmationerne i kirkebøgerne; 
en sådan bestemmelse kom først ved 
reskriptet af 1. december 1812, der ind
førte dobbelt kirkebogføring og nye for
trykte kirkebøger, der i de fleste sogne 
blev taget i brug i løbet af 1814. Relativt 
få præster indførte af egen drift deres 
konfirmander i kirkebogen lige fra 1736; 
de fleste begyndte på det nogle år efter; 
og relativt få begyndte først at bogføre 
konfirmanderne i 1814. På det lokale 
plan, indenfor Fredericia Kommune, har 
vi konfirmander i Michaelis kirkebog fra 
1736; i Trinitatis og Erritsø Sogne 
begyndte man først at bogføre dem i 
1794; i Taulov fra 1797 (med en lakune 
1811-15), og i sognene Herslev, Pjedsted, 
Bredstrup og Vejlby er konfirmandlister
ne først bevaret fra 1815/16 (i Bredstrup 
og Vejlby Sogne er kirkebøgerne fra før 
1814 gået til i deres helhed, vistnok under 
treårskrigen; her er konfirmanderne bog
ført fra begyndelsen af de bevarede kirke
bøger). - De registre, som præsten i hen
hold til 1736-forordningen skulle udar
bejde, men som ikke er ført i kirkebogen, 
er alle gået tabt.

1736-forordningens §1 fastsatte, at konfir
mationen skulle være en “almindelig 
pligt, som alle børnene i menigheden, 
ingen undtagen, skal nødvendig være 
bunden til”, og for at sikre opfyldelsen af 
denne pligt, blev konfirmationen gjort til 
betingelse for opnåelsen af forskellige
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samfundsmæssige rettigheder. Man kun
ne f.eks. ikke blive trolovet eller gift, ikke 
læste gård, ikke blive soldat, uden at være 
blevet konfirmeret. - I 1822 blev det på
lagt præsterne at udstede skudsmålsatte- 
ster, og fra 1832 indførtes skudsmåls
bøger for alle tjenestefolk. Skudsmålsbo
gen blev udstedt af præsten, som regel i 
forbindelse med konfirmationen, og ind
ledtes med oplysning om bogens indeha
vers fødsel, dåb og konfirmation. Siden
ben skulle bogen påtegnes når karlen 
eller pigen flyttede og skiftede plads, bå
de i sognet, som man flyttede fra, og i sog
net, som man flyttede til. Påtegningen 
blev i landsognene indtil 1875 foretaget

af' præsten, der samtidig indførte skuds
målsbogens indehaver i kirkebogens 
afgangs- eller tilgangsliste; disse kirke
bogsrubrikker var også blevet indført ved 
1812-reskriptet, men i mange sogne er 
præsten først begyndt at føre dem i 
begyndelsen af 1820’erne eller -30’erne, 
utvivlsomt i sammenhæng med indførel
sen af først skudsmålsattesterne og siden 
skudsmålsbøgerne. 1 tyendeloven af 10. 
maj 1854, §51 flg., gentages bestemmel
serne om skudsmålsbøger, men da der 
ved junigrundloven af 1849 var blevet 
indført religionsfrihed i Danmark, er der 
ikke længere krav om konfirmation, hvor
for tyendelovens §54 har følgende affat

Trinilalis og Vejlby Sogns konfirmander efteråret 1925 med residerende kapellan Holger Pedersen. På dette tidspunkt 
havde kapellanen ingen embedsbolig med konfirmandstne; endmindre var der tale om sognegårde, hvor konfirmandun
dervisningen kunne foregå. Derfor foregik nndervisningen som det ses i Missionshuset. Andre konfirtnandbilleder med 
Holger Pedersen er optaget foran Højskoleforeningens ejendom i Prinsessegade 35 - så sol og vind bar vreret delt lige mel
lem grundtvigianere og missionsfolk. Af flokken på billedet er 2/3 fra Fredericia og den sidste tredjedel fra Vejlby Sogn - 
som altså bar måttet tage ind til byen for af gå til prcest.
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telse: I skudsmålsbogen indføres “naar og 
hvor Barnet er født, om det er døbl og 
konfirmeret, og i saa Fald, hvor og naar”. 
- Fra 1875 overgik påtegningen af skuds
målsbøgerne og førelsen af af- og til
gangslisterne på landet til sognefogeder- 
ne; i købstæderne var det allerede i 1850 
overgået til politimyndigheden. Ved tyen
delovens afløser, lov nr. 343 af 6. maj 1921 
om retsforholdet mellem husbond og 
inedhjadper, blev skudsmålsbøgerne og 
sognefogedens af- og tilgangslister helt 
afskaffet, og få år efter, i 1924, indførtes 
folkeregistrene til at holde styr på folks 
flytninger. I og med at skudsmålsbøgerne

Pjedsled sogns konfirmander foråret 1945 med sognefirmsl 
Magnus Ravn og hans kone og datter. Indtil 1938 blev 
Pjedsted-konfirmanderne fotograferet i dagligtøjet - men 
lige som fid dette billede udenfor fnrestegdrden og med 
¡»■«'stens familie med fid billedet.

indeholdt oplysninger om konfirmatio
nen, kom denne til at blive en fbrudsa't- 
ning for at få tjeneste.

I kirkebøgerne fra 1814 indrettedes en 
rubrik i konfirmationsafsnittene til ind
førsel af piæstens “Dom angående 
Kundskab og Opførsel”; denne rubrik 
forblev i brug indtil 1902, men blev natur
ligvis hyppigt udfyldt ret stereotypt, f.eks. 
“gode kundskaber - sædelig”. Den største 
variation Finder man i rubrikken om 
kundskaber, hvor de almindeligste he
nrevne Iser er “Meget god ”, “god” og tet 
god”, men hvor man også kan finde vari
anter, fra “ypperlig”, “fortrinlig god”, “ret 
ordentlig”, “skikkelig god”, og til “nogen
ledes”, “tålelig”, “middelmådig”, “temme
lig ringe”, “meget tarvelig” og “ringe”. 
Trinitatis-prresten skrev om en piges 
kundskaber: “ringe (meget forsømt)”, 
men hendes opførsel var dog “ret god”. 
Opførslen karakteriseres som “meget 
god”, “god” eller “ret god” (det sidste 
sjældent!). I andre sogne er en enkelt 
gang påtruffet prædikatet “flygtig” om en 
konfirmands opførsel. Senere i århun
dredet gik mange præster over til at 
bruge karakterer som ug, mg, g og tg i 
rubrikken. Pastor Gad i 1 Ierslev-Viuf 
noterede hyppigt i rubrikken, hvis en 
konfirmand var “tunghørig”, havde 
dårligt syn på et øje, havde “indskrænke
de åndsevner” eller var “overmåde svag af 
legeme”. I 1838 skrev han om en dreng: 
“Har en meget besværlig og næsten ufor
ståelig Udtale”.

I memoirelitteraturen har vi massevis af 
skildringer af konfirmationen, set ud fra
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konfirmandens synspunkt. Nogle af dem 
er mere kulturhistorisk givende end an
dre. Severin Weiersøe fortæller om sin 
konfirmation i det vestjyske Borbjerg 
Sogn i 1829: “Så er jeg da blevet konfir
meret, og det gik grumme godt; jeg blev 
rigtig flyttet op og stod næst ved præstens 
søn, der stod allerøverst. Vi læste godt ..., 
hele lærebogen blev gennemgået ... Jeg 
var ret pæn ved denne lejlighed, havde 
fået lyseblå bukser og én af min faders 
klædeskjoler omgjort. Støvlerne havde 
jeg lånt af Jørgen Hansen heroppe i 
heden. Da vi var blevet overhørt, holdt 
præsten en køn tale, så at både han og 
kirkefolkene græd derover. Den gang 
præsten talte om, hvorledes forførelsen 
til ondt ville møde os i verden, når vi kom 
ud fra vor fader og moder, og disse ikke 
kunne advare os, og jeg så vandtårerne 
trillede ned ad min moders kinder, blev 
jeg ikke så lidt bevæget og kom til at 
græde, ellers ikke. Pigerne græd næsten 
hele tiden, mange af dem vidste ikke 
hvorfor. Det varede 5 timer i kirken, 
inden alting blev færdig. Vi kom, ligesom 
de plejer denne dag, først hjem kl. 5 om 
eftermiddagen. Det er lang tid at stå, 
inden man kan få noget at spise”.

Forfatterinden Maria Andersen (1876- 
1941) er kendt for bøgerne om Tude-Ma- 
rie, der i overvejende grad indeholder 
selvbiografisk stof fra hendes opvækst i et 
københavnsk arbejdermiljø. Skildringen 
af hendes konfirmation - i (den køben
havnske) Trinitatis Kirke - viser, at konfir
manderne også for 100 år siden gik mere 
op i fest, tøj og gaver end i den kirkelige 
side af højtiden; men i modsætning til

nutiden var konfirmationen stadigvæk 
skellet mellem barndomstilværelsen og 
voksenlivet: “Konfirmationsdagen kom. 
Moderen havde haft meget besvær med 
at skaffe konfirmationsudstyret til Marie, 
men nu var det da fra hånden. ... Da 
Marie var færdig, spejlede hun sig grun
digt. Det var synd at sige, at hun så godt 
ud. Den sorte kjole nåede lige til jorden 
og var syet i stram figur. Den havde høj 
flip og pibestrimmel i halsen. Håret 
havde mor glatkæmmet; de lange fletnin
ger var det eneste, der voksede og trive
des på Marie, der stadig var tynd og bleg. 
Hun ville nok ønske, at hun var noget 
større, men ellers var hun ret godt tilfreds 
med resultatet og syntes selv, at hun så 
voksen ud. ... (I kirken) ved siden af Ma
rie sad to piger i hvide kjoler, de havde 
små slag med svanedun i kanten, så hun 
syntes pludselig, at glansen var ved at gå 
af den sorte kjole. Men så gav hun sig til 
at tænke på alt det rare, der ventede 
hende, når hun kom hjem, og så fik hun 
sit gode humør igen. Overhøringen gik 
godt; de blev overhørt i hold, og ingen 
mærkede, at Marie ikke havde kunnet 
svare på ret meget. Så talte præsten så 
kønt, at hun var helt betaget af stundens 
alvor og lovede sig selv, at hun altid ville 
være så god, som præsten havde lært 
hende, at man skulle være. - Bare hun nu 
ikke fik syv brocher ligesom (storesøster) 
Amalie”.

I skildringen af Maries konfirmation i 
den københavnske kirke omkr. 1890 anty
des et problem, der efterhånden var ble
vet påtrængende i de store hovedstadss
ogne med op til mere end 50.000 indbyg
gere: De deraf følgende mammutkonfir
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mationer udviklede sig til rene paradefo
restillinger, jfr. overhøringen, der foregik 
i hold. Efter 1736-ritualet skulle konfir
manden ved konfirmationen bekræfte 
det dåbsløfte, som ved dåben var givet af 
andre på hans vegne. Den betydning, der 
var tillagt dette individuelle løfte, blev 
gjort til en farce, når løftet blev aflagt i 
hold. Derfor indførtes ved konfirmations
anordningen af 1. februar 1909 et alter
nativt ritual, hvor konfirmandens løfte 
blev sløjfet, og vægten i stedet blev lagt 
på, at Gud ved konfirmationen bekræfte
de dåbens gave; udfra denne betragtning 
er det - lidt firkantet - blevet hævdet, “at 
konfirmanden ikke skal sige ja til noget 
som helst” (firkantet, fordi konfirman
den jo dog har valgt at blive konfirme
ret). I forarbejdet til 1909-anordningen 
blev de nye menighedsråd - der var blevet 
oprettet i 1903 - for første gang rådspurgt 
i et lovgivningsarbejde; og anordningens 
væsentligste punkt er nok, at den bibe
holdt konfirmationsforberedelsen som 
en forudsætning for konfirmationen; i 
perioden fra 1736 til 1909 var den oprin
deligt tætte forbindelse mellem kirke og 
skole jo i nogen grad blevet løsnet, og 
derfor var det af betydning for kirken at 
forberede børnene til konfirmationen, 
indføre dem i den kristne børnelærdom 
og gøre dem fortrolige med gudstjene
sten og kirkens liv.

Konfirmationen i 1900-tallet:
Et lokalt dokumentationsprojekt
1 slutningen af 1800-tallet, da fotografe
ringen var blevet udbredt til hele landet, 
blev det almindeligt, at der blev taget

gruppebilleder af skolebørnene med 
deres lærer(e). Denne skik blev efter
hånden også taget op af præsterne, der 
fik fotograferet deres konfirmandhold; 
en del af de ældre af disse billeder fandt 
efterhånden vej til Lokalhistorisk Arkiv 
sammen med andre fotos, der afleveredes 
eller udlåntes til kopiering. Da disse 
gruppebilleder både har kulturhistorisk 
og personalhistorisk værdi, opstod i 2001 
den tanke at søge at få tilvejebragt kom
plette rækker af gruppebillederne af kon
firmandholdene fra sognene i Fredericia 
Kommune.

Når konfirmandholdsbillederne blev 
valgt fremfor skolebillederne som gen
stand for en systematisk indsamling, skyl
des det, at opgaven skønnedes mere over
kommelig; mens hvert enkelt barn i de 
fleste tilfælde er blevet fotograferet to, tre 
eller liere gange i løbet af sin skoletid, så 
er konfirmanderne kun blevet fotografe
ret én gang; og ved at satse på billederne 
af konfirmandholdene ville vi også få bil
leder af de unge mennesker på tærskelen 
til den voksne alder, hvorved billedserier
ne som portrætserier vil få større værdi. 
Et væsentligt formål med billedindsam
lingen var det nemlig også at tilvejebringe 
et “portrætgalleri”, der ville kunne bru
ges ved datering og identifikation af 
andre fotografier, som indleveres til 
Lokalhistorisk Arkiv uden oplysninger 
om de afbildedes identitet eller billedets 
alder. Eftersom et konfirmandholdsbille
de kan dateres meget præcist, vil en serie 
af dem også kunne give et væsentligt 
bidrag til oplysning af forandringerne i 
tøj- og hårmoder gennem årene. Endelig 
må den personalhistoriske betydning af
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at have et sådant, næsten fuldstændigt, 
billedgalleri over et lokalområdes befolk
ning gennem det meste af et århundrede 
ikke overses.

Nu, knap to år efter at billedindsamlin
gen blev sat i værk, kan der gøres en fo
reløbig status og knyttes nogle kommen
tarer til indsamlingens resultat. Forvent
ningen om, at mesten alle konfirmand
hold er blevet fotograferet, er blevet 
opfyldt. Det har vist sig, at præsterne i 
vort område har indført skikken med 
fotografering i årene fra omkring 1920, 
og i et enkelt tilfælde, nemlig Reformert 
Menighed, endog f ra år 1900. Den videre 
indsamling kan meget vel afsløre, at man 
i de fleste sogne er begyndt endnu tidli
gere, og al der er tale om ubrudte eller 
næsten ubrudte rækker af billeder siden

begyndelsestidspunktet. Mange gange er 
traditionen indført, når der er kommet 
en ny pra\st til sognet; det er f.eks. netop 
tilfældet i Reformert Menighed, der fik 
ny præst i 1S97, og hvorfra vort ældste 
konfirmandbillede, ffa år 1900, stammer. 
Pjedsted og Bredstrup Sogne fik ny præst 
i 1933, og derfra er vort ældste konfir
mandbillede af fbrårsholdet 1934. Også i 
Fredericias bysogn Set. Michaelis blev 
skikken indført kort efter et præsteskift: 
sognet fik ny præst i 1915, og fotografe
ring fra og med 19IS. Andre steder ser 
det ud til, at den siddende præst har taget 
idéen op og begyndt med konfirmandfo
tograferingen - således i Fredericia Trini
tatis Sogn i 1919, hvor sognepræsten 
havde siddet i embedet siden 1900, og 
den residerende kapellan siden 1912.

I alt er der til dato indsamlet 151 bille-

Sct. Michaelis Sogns konfirmander foråret 1948 med sognefneest II.A. Nissen. Et eksempel på de enorme konfirmand
hold, som bade Set. Michaelis og 'Trinitatis Kirker havde i første halvdel af århundredet. I 'Trinitatis Kirke var det i 
1920'erne almindeligt med over ¡00 konfirmander hos sognepræst ]. C. Man niche på en og samme dag - man funderer 
på, om konfirmationerne dog ikke har været fordelt på to tjenester .
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der fra Fredericia kommunes 10 sogne 
samt trossamfund, spændende i tid fra 
1900 til 2002. Fra og med 2002 erhverver 
Lokalhistorisk Arkiv billeder af alle kon
firmandholdene fra de fotografer, som ta
ger dem. Der er grund til at tro, at antal
let af ældre billeder kan vokse kraftigt - et 
tilsvarende projekt i forfatterens tidligere 
stilling på Byhistorisk Arkiv i Sæby, en 
kommune med otte sogne, indbragte 
frem til 1995 næsten 1000 billeder, med 
det ældste fra 1910.

En sammenligning af billederne fra de 
forskellige pastorater afslører både for
skelle over tid og nogle ganske interes
sante forskelle mellem pastoraterne.

De ældste billeder, fra Reformert Me
nighed fra århundredskiftet og frem, er 
atelierbilleder, hvor konfirmanderne er 
fotograferet i fotograf Carl Christensens 
atelier i konfirmationstøjet, men uden at 
præsten er med.

I Michaelis Kirke er fotograferingen i 
begyndelsen foregået i præstegårdens 
have, med konfirmanderne opstillet i de
res daglige tøj og med præsten i billedet. 
Allerede i 1930’erne går man dog i 
Michaelis Kirke over til at fotografere 
konfirmanderne i kirken, opstillet i 
koret, men stadigvæk i dagligtøj. Disse 
billeder er sandsynligvis taget en af de sid
ste gange, konfirmanderne har været til 
forberedelse inden konfirmationen.

I Trinitatis Kirke er et af de ældste bil
leder, fra 1919 med pastor Manniche, 
også optaget inde i kirken; men ellers er 
Trinitatis-konfirmanderne helt frem til 
efter 2. verdenskrig fotograferet uden
dørs, enten foran kirkedøren, eller foran

døren til det sted, hvor forberedelsen 
fandt sted, enten Missionshuset i Nørre 
Voldgade eller Højskolehjemmet i Prin
sessegade. Først i 1950’erne er Trinitatis- 
konfirmanderne atter fotograferet inde i 
kirken. Fælles for disse to bysogne er, at 
billederne helt op i 1970’erne er taget 
med konfirmanderne i dagligtøj.

Fra Christianskirken har vi et billede 
fra 1950’erne, hvor konfirmanderne er 
fotograferet inde i kirken i konfirmand
tøjet, men i 1975 er de i samme kirke 
fotograferet i dagligtøjet.

I Erritsø har vi en serie billeder fra 
1940’erne, hvor billederne afvekslende er 
taget inde i kirken eller uden for kirke
døren, men i begge tilfælde med konfir
manderne i dagligtøj.

I Pjedsted (og indtil 1942 Bredstrup) 
er konfirmanderne fra 1934 til -39 foto
graferet i “civil” på præstegårdens trappe, 
og ikke alene pastor Ravn, men også hans 
kone og børn, er gerne med på billeder
ne. Billederne understreger på denne 
måde 1736-forordningens ord i §4 om, at 
læreren (præsten) skal lade ungdommen 
komme til sig i sit hus for at undervise 
dem i deres kristendom. I 1940 er foto
graferingen foregået sammesteds, men i 
festtøjet. Fra midt i 1940’erne er de fleste 
billeder af Pjedsted-konfirmanderne ta
get i atelieret hos fotograf N. Dahl Stens- 
gaard i Børkop. Uanset konfirmandernes 
påklædning på billederne er pastor Ravn 
i “civilt” jakkesæt. Pastor Granild, der 
efterfulgte pastor Ravn i Bredstrup ved 
pastoratsdelingen i 1942, fik billederne 
taget i kirkens kor, med konfirmanderne 
i festtøj og sig selv i ornat.

Sort/hvide billeder er nogle steder ble
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vel benyttet indtil midten af 1970’erne; 
men overgangen til farvefotos er sket 
gradvist siden slutningen af 6()’erne og i 
den sidste snes år bar de vieret eneråden
de. Ligeledes er det nu så godt som alle 
steder skik at samle konfirmanderne til 
fotografering umiddelbart før eller efter 
koniir mationsgudstjenesten. Billederne 
Ira de forskellige sogne er altså nu mere 
ensartede. Det er de også på en anden 
måde: Hvor liere skoleklasser bliver kon
firmeret ved samme gudstjeneste er det i 
nutiden skik at fotografere dem hver for 
sig sammen med præsten, så der som 
regel ikke er mere end en 20-25 konfir
mander på hvert billede. Går vi tilbage i 
tiden, bar vi i bysognene ikke sjaddent bil
leder med 100 konfirmander.

Ene af Fredericia Kommunes kirker har 
Hannerup Kirke siden omkr. 1990 traditi

on for ikke at entrere med en professio
nel fotograf om at tage et “officielt” bille
de af konfirmanderne. Her arrangerer 
man til gengæld nu konfirmanderne til 
fotografering, sådan at forældre og andre 
selv kan tage de gruppebilleder, de øn
sker. En af kirkens præster har gennem 
en årrække samlet disse billeder og sat 
navne på, så at vi fra denne kirke faktisk 
har den bedste dokumentation af konfir
manderne - men unægteligt med billeder 
afen lidt uensartet kvalitet!

Fra andre sogne ved vi, at konfirmandstu
en eller menighedslokalerne er udsmyk
ket med rækker af sognets konfirmand
billeder. Det gælder også billeder af kon
firmanderne fra Døveskolen, som er 
bevaret på skolen meget langt tilbage i 
tiden.

Errilsø sogns konfirmander fra perioden 1945-1950 med kaldskapellan Poul Martin Christophersen. Et eksempel på at 
konfirmandholdet er fotograferet uden for kirkedøren i dagligt tøf.
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Om konfirmationens
“udenværker” - traditioner m.m.

Som det fremgik af ovenstående erin
dringsglimt fra konfirmationer i 1829 og 
1890, betød tøjet meget, både for mandli
ge og kvindelige konfirmander. Denne 
tradition har holdt sig til vore dage, og 
kan også spores længere tilbage end til 
1829; for 27. februar 1784 udkom følgen
de: “Placat, angaaende hvad Dragt alle og 
enhver, som ikke er af Bondestanden, 
uden Forskjel baade i Danmark og i 
Norge, maa give deres Døttre den Dag, 
de staa til Konfirmation. Efter Hans kon-

Kredstrup Sogns konfirmander den 3. april 1949 med sog
nepræst Sigurd (jranild. Era samme periode som de lo fore
gående - men her er fotografen flyttet indenfor i kirken og 
har fotograferet præsten i ornat og konfirmanderne i 
“skruddet ”, arrangeret foran altertavlen. Overgangen fra 
den ene type billede til den anden har altså været flydende 
- men ftredslrup-biUedet fra 1949 peger frem mod den bil
ledtype, som i dag er “standard”.

gelige Majestæts Kancelliet tilkomne 
Befaling bliver hermed til Vedkommen
des Efterretning bekendtgjort, at, som 
det erfares, at de unge Pigebørn, som staa 
til Konfirmation, paa saadan Andagtsdag 
besynderligen ere pyntede og ofte meget 
blottede, hvoraf følger, at deres Agtsom
heder denne Dag og forud fæstes paa 
deres Pynt, og deres Andagt altsaa ikke 
derved befordres, men fattige Forældre 
endog sættes i en for dem sær tyngende 
Udgift, saa, for at hindre alt dette hermed 
forenede Onde, er det Hs. Majest.s 
allernaadigste Villie og Befaling, at alle 
og enhver, som ikke er af Bondestanden, 
uden Forskjel baade i Danmark og 
Norge, som den Dag ville give deres 
Døttre eller Pigebørn en ny Dragt, kunne 
alene give dem den af hvidt eller sort 
Taft, eller af andet hvidt eller sort Linned 
eller uldent Tøi, og, om derpaa er 
Garniture, maa den ikke være uden af 
samme Tøi som Kjolen, og i det øvrige 
ikke bruges paa Hovedet eller Kjolen 
uden simple røde eller hvide Baand; saa 
skal og ethvert saaledes til Konfirma
tionen staaende Pigebarn have sin Hals 
med et hvidt Tørklæde bedækket, og 
skulle Præsterne uden Skaansel bortvise 
fra Kirken hver den, som vover at møde i 
en Dragt, stridende mod denne Hs. 
Majest.s Befaling; i samme Dragt skulle 
og Pigebørnene kommunicere første 
Gang.”

Om forordningen har hjulpet, turde 
måske være tvivlsomt; historikeren E.G. 
Werlauff, der var født 1781, skriver i sine 
erindringer om konfirmationen: “...(kon
firmanderne bleve saa meget pyntede og
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udstafferede, som Forældrenes Kaar tillo- 
de. Alle uden Undtagelse blev de mere 
eller mindre friserede. Drengene havde 
alle Pidsk i Haaret, og saavel disse som 
Pigerne vare bedækkede med Pudder. 
Haarskærerne maatte begynde deres 
Forretning tidligt om Morgenen paa 
Confirmationssøndagen. Da Confirmant- 
inderne maatte forblive i deres Pynt ind
til Kirketiden, kunde de ikke i Mel
lemtiden søge Hvile, og man sagde der
for, at Haarskærerne gik til de fattige eller 
til dem, af hvilke de kunne vente ringe 
Betaling, om Natten ...”

De forretningsdrivende har hele tiden 
vidst at gøre sig størst mulig fordel af kon
firmationen; men stilen har skiftet, hvil
ket kan ses af annoncer fra forskellige 
perioder. Carl J. Christensen, som var 
indehaver af Vett 8c Wessels udsalg i Fre
dericia, reklamerede i stort opsatte an
noncer i Fredericia Avis i 1889 for kjole
tøjer til konfirmander: ”... sorte franske 
Caschernir og Merinos... for Konfirman
der anbefales en fin, blød og holdbar kva
litet, 2 Alen bredt til 1 Kr. 20 Øre pr. Alen, 
koster ellers 1,90”; Under sit forårsudsalg 
tilbød samme handlende ”Et Parti Kor
setter til Konfirmander fra 1 Krone” N. 
Petersen 8c Co. havde et bedre tilbud til 
konfirmanderne: ”Til Konfirmationen 
anbefales sorte heluldne Merinos fra 60 
Øre Al., sorte halvuldne do. fra 35 Øre 
Al.” Chr. Happich udsolgte p.g.a. flytning 
hele sit lager af ’’Salmebøger samt andre 
smukke Konfirmationsgaver, Gratula
tionskort, Buketpapir i nyt og stort 
Udvalg”. Fredericia Materialhandel, 
v/Chr. Hall, averterede - ligeledes i 1889:

”Til forestaaende Konfirmation anbefa
les: Fin gi. Portvin Fra lm25 til højere Pri
ser. Bordeaux, Scherry, Tokayer, Rhinske 
og Kirkevine af egen ’Import...” Endelig 
kunne konfirmandens personlige udstyr 
kompletteres hos E. Schmidts Modefor
retning: ’’Konfirmationshatte i største og 
billigste Udvalg anbefales”.

I 1910 reklamerede Varehuset Ulrik Mar- 
cussen i stor opsætning med illustrationer 
i Fredericia Dagblad:

”For Herrer! For Herrer! Aarligt Ud
salg. Nu staar Konfirmationen for Døren!

Det gælder for dem, der skal have de
res sønner konfirmerede, at faa gode, 
smukke og stærke Klæder og til billigste 
Priser.

I min speciel Herre=Afdeling er Lage
ret i Konfirmations-Klædninger i disse 
Dage blevet forøget med 100 nye, moder
nesyede Habitter, ekstragodt Arbejde og 
gode Stoffer, som faas i 4 Prislag:

Stærke, heluldne blaa og sorte Che
viotsklædninger fra 16,35 til 22 kr, efter 
Størrelse

Fine, sorte og blaa Klædes-Habitter fra 
22,00 til 26,80, efter Størrelse

Stærke, heluld, graameleret og graa- 
stribede Dagligklædninger fra 14,90 til 
19,80 pr. Habit efter Størrelse”

I 1941 henvendte Carstens i Hjørring sig 
til kunderne på følgende måde:
”De tænker ... maaske paa Konfirmations
tøj til Sønnen ... Faconen ... Farven ... 
Prisen ...! Lad os derfor give Dem et par 
Tips. Det er ubetinget den klædelige to
radede facon, der bruges, og mest uden 
Vest. ... Stofferne svinger mere og mere
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over i de mørkstribede, ikke mindst paa 
Grund af Anvendeligheden efter “Da
gen”. ... og lidt om Prisen for blaa og stri
bede: 53,00 - 66,00 - 84,00.”

En anden tidstypisk annonce fra 1940: 
”Det rigtige til Konfirmation: Et Statstele
gram paa Festblanket”. Som besætteiså
rene sneglede sig af sted, blev også kon
firmationen ramt af mangelsituationen; i 
april 1945 skrev Fredericia Dagblad be
kymret: ’’Konfirmationen vil denne Gang 
frembyde særlige Besværligheder for 
Hjemmene. Hvor i Alverden skal man 
kunne fremskaffe Stof til de lange Kjoler, 
hvor skal man skaffe Mad til Højtiden i 
Hjemmet? Mange Selskabslokaler melder 
for længst optaget, netop fordi Hjemme
ne ikke har kunnet løse denne Opgave.”

50-60 år efter er tonen en ganske anden. 
Ungdommen er blevet et købedygtigt 
publikum med sine ganske bestemte krav, 
og markedsføringen er direkte og aggres
siv. Både til drenge og piger fremstilles 
der farvestrålende brochurer med konfir
mationstøjet og andendagstøjet, som det 
skal se ud i år; pigernes med et stænk 
romantik, drengenes med staffage af 
amerikanerbiler eller amerikanske base
ball-spillere. Til pigerne falbydes et væld 
af tilbehør til konfirmationskjolen: Ma
melukker, bånd, slør, hatte etc. Der arran
geres konfirmand-modeopvisninger til 
lands og til vands. I februar 1991 vakte 
det opsigt, at en lokalavis havde fået foto
graferet reklamebilleder af konfirmand
tøj inde i kirken; det bragte både biskop 
og menighedsråd i harnisk, idet de utvivl
somt tænkte på Matthæus 21, 12-13; men

de konfirmander og forældre, som aviser
ne talte med, kunne ikke mobilisere no
gen forargelse i den anledning. - Konfir- 
mandbiliederne fra de sidste 50 år afspej
ler på det tydeligste de skiftende mode
strømninger inden for konfirmandtøjet: 
Fra 40’ernes “klædelige to-radede” til 
drengene, over pigernes lårkorte kjoler i 
1970 og træsko i 1980 og drengenes læ
derjakker fra samme tid til baseball tøjet 
og det superroman tiske pigelook i 1990.

At gaverne til konfirmanderne har skiftet 
karakter, kan også aflæses i annoncerne: I 
1945 averterede guldsmed Otto Ander
sen: ”Gør Dagen uforglemmelig for Kon
firmanden! Giv en Gave, som kan glæde 
hele Livet. Et Smykke i ægte, haandsme- 
det Sølv, uforgængeligt og smukt ...” I 
Konfirmandbladet fra foråret 1996 var de 
mest fremtrædende annoncer for cykler, 
stereoanlæg og fjernsyn.

Enkelte steder kæmper præst og 
menighedsråd mod det gruppepres, der 
lægges på konfirmanderne og fremfor alt 
på forældrenes tegnebøger ved at anskaf
fe konfirmandkapper, hvorved konfir
manderne så at sige uniformeres på kon
firmationsdagen; men de fleste steder 
opgiver man på forhånd at foreslå denne 
løsning, fordi man - sikkert med rette - 
forventer, at den vil støde på forbitret 
modstand fra konfirmanderne selv.

Kirken har selv taget ved lære af forret
ningsverdenens m a r k e d s f ø r i n gs s t r a te gi. 
For bare en snes år siden bestod konfir
mationsforberedelsen kun af den eller de 
ugentlige timer hos præsten, og under
visningsmidlerne var Luthers lille Katekis
mus, salmebogen og Det nye Testamente.
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Nu er der udarbejdet moderne undervis
ningsmaterialer til konfirmationsforbere
delsen, og der arrangeres de allerfleste 
steder adskillige aktiviteter for konfir
manderne i tilslutning til forberedelsesti- 
merne. Konfirmandklub, evt. i tilknyt
ning til KFUM og -K, en aften om tigen 
den vinter, forberedelsen foregår; week
endlejre eller -løb for konfirmanderne; 
deltagelse i børne- og familiegudstjene
ster med dramatiserede indslag; og der 
begges vægt på forbindelsen til konfir- 
mandforteldrene med et eller flere foræl
dremøder. På denne måde forsøger kir
ken at give børnene den fortrolighed 
med kirken, som den ikke længere kan gå 
ud ffa, at de har fået i barneårene. Kirken 
er endog selv stået på “tøjræset”: Sogne
præsten i Borbjerg ved Holstebro (sam
me sted, hvor Severin Weiersøe i 1S29 
blev konfirmeret i sin fårs omgjorte kjole) 
fik i 1991 fremstillet sweatshirts til sine 
konfirmander med påtrykt logo “konfir
mand 1991”.

Man hører ikke helt sjældent udtryk af' 
mismod fra kirkelig side over, at det alli
gevel kun sjældent lykkes at fange de 
unge mere end den ene vinter, de går til 
konfirmationsforberedelse. De fleste kon
firmanders baggrund er “kirkefremmed”, 
og ef ter folkeskoleloven af 1975 er de sid
ste rester af skolens forkyndende kristen
domsundervisning borte. På den anden 
side ser kirken det vistnok som en tidfor
dring, på denne baggrund at kunne give 
de unge et mindstemål af viden om og 
fortrolighed med kristendom og kirke. At 
formen for konfirmationsforberedelsen 
på denne baggrund må være i støbeske
en, er en selvfølge. Rundt omkring drives

der forsøg ffa kirkens side med et års sup
plerende kristendomsundervisning på et 
yngre klassetrin end den, hvor den egent
lige konfirmationsforberedelse foregår, 
og erfaringerne herfra synes at tegne 
positivt. KFUM og -K arbejder med et mil
lionprojekt, der fra eftersommeren 1992 
skal tilbyde konfirmanderne i alle danske 
sogne supplerende oplevelser og aktivite
ter under konfirmationsforberedelsen; 
med landssekretærens ord: Konfirman
derne skal ikke blot have viden, men også 
tilbud om liv.

Kirkens ønske må være, at det trods alt 
må være muligt at meddele de unge no
get, som bundfælder sig i deres sind. Er 
det ikke det, vil det nemlig være rimeligt 
med Luther at betegne også den nu
værende form for konfirmation som 
“abespil og narrevterk”.

I lers lev Sogns konfirmander 26. april 2002 med sogne
præst Marianne Frank Larsen. Vore dages "standardty
pebi Ilede", som i de sidste godt 20 dr også som en selvfølge 
har været i farver.
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Da vi ville skyde en tysk soldat!

Af Gunnar Ebbesen

kødt 1929. Pens. underdirektør i Bikuben i Kolding, formand for 
Selskabet Koldinghus Museets Venner i årene 1980-1997. Kasserer i 
fondsstyrelsen for Region IIPs mindesmærke på Skamlings banken 
(Klokkestabelen).

Vi fire jævnaldrende drenge - Holger, 
Jens, førgen og Gunnar - havde alle 
tiders tumleplads i kvarteret, der omgav 
det gamle Kolding Sygehus, beliggende 
for enden af Set. førgensgade.

En ikke uvæsentlig faktor var vel også, at 
det ene medlem af vor kvartet - Holger - 
havde sit hjem på selve sygehuset, hvor 
hans far var ansat. Dette indebar, at vi tre 
andre, som boede i de tilstødende gader, 
faktisk havde uhindret adgang til det 
ellers så lukkede område, beskyttet af 
mure og overvågede indgange.

Sygehusets mange afdelinger med til
hørende kældre og underjordiske forbin
delsesgange, de mange værksteder, syge
husets have grænsende til Kolding å, ja 
selv sygehusets robåd, belejligt fortøjet 
ved åbredden, indgik i de ressourcer, som 
vi havde ”til vor rådighed”.

Der har sikkert været adskillige syge
plejersker eller -elever, som har måttet 
sige farvel til en afslappende ro tur på 
Kolding å, fordi båden ”var optaget til

anden side”; at vi har været en belastning 
for området, kan der næppe herske 
nogen tvivl om.

Dertil kom, at Holger havde nogle 
meget tolerante forældre med stor for
ståelse for vor virketrang; det var derfor 
ret naturligt, at vor udgangspunkt var 
henlagt til dette dejlige hjem med et stort 
værksted i umiddelbar nærhed.

Der var faktisk kun to områder på Kol
ding Sygehus, hvor vor fremfærd i nogen 
grad blev dæmpet, det ene var i og om
kring tunnelen, der førte til sygehusets 
ligkapel med tilhørende servicerum, hvor 
vor tale, ja undskyld udtrykket, næsten 
døde hen, jo tættere vi kom.

Det andet ’’risiko-område” var arealerne 
omkring den (lavierende ’’Overlægebo
lig” - en dejlig bolig og et område, som 
senere blev ofre for etableringen af V. 
Ringgade.

Dengang var en overlæge jo netop 
’’Overlægen”, den hvidkitlede person, 
som døgnet rundt holdt magten i sin
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hule hånd, ikke alene på operationsstu
en, men helt ud i den enkelte afdelings 
yderste krog.

Overlægens ord var lov, og vi fire knæg
te, som han vel næppe har ænset på sin 
vej, havde en vældig respekt, ja nærmere 
en frygt for netop ’’Overlægen”!

Som allerede nævnt lå overlægeboli
gen på sygehusets område med egen ind
kørsel fra den daværende Dr. Fichsvej. 
Her lå umiddelbart uden for hækken en 
af de mange luftbeskyttelses-bunkers, der 
skulle yde civilbefolkningen en vis beskyt
telse i tilfælde af luftangreb, og det var 
netop her, at den fatale begivenhed fandt 
sted hin sommeraften i 1944.

Vi var i gang med at skyde med luft- 
bøsse mod nogle mål, der var ophængt på 
tårnet af den nævnte bunker. For fuld
stændighedens skyld bør nævnes, at disse 
mål bestod af små fotografiske glasplader, 
som vel nok var blevet ’’organiseret” til

formålet på en af sygehusets special-afde- 
1 i nger.

I en pause i skydningen bemærkede vi, 
at en tysk soldat havde taget opstilling for 
at betragte vort forehavende. Vi har sik
kert ikke været helt rolige ved hans tilste
deværelse og ønskede nok, at han ville 
forsvinde lige så stille, som han var kom
met.
Da falder bemærkningen, vistnok fra 
Jørgen: ’’Skulle vi ikke tage og skyde
ham?”....... efterfulgt af den tyske soldats
klare og rolige svar på sønderjysk: ”Nej, 
det skal I ikke, for jeg er nøjagtig lige så 
dansk, som I er.”

Et svar, der længe hang i luften, og som 
hensatte os alle fire i en nærmest choklig
nende tilstand. Vi nærmede os forsigtigt 
denne repræsentant for Værnemagten, 
med ørn og hagekors på uniformsjakken 
og det obligatoriske ”GOTT MIT UNS” i 
bæltespændet, og kom langsomt og

Kolding Sygehus er her lydelig! marherel med Røde Kors.
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tøvende i samtale med selveste fjenden. 
En samtale eller snak, der var præget af 
såvel nervøsitet som mistro og f rygten for 
at blive set i samtale med en tysk soldat, 
men kunne en forsonende snak redde 
vore tinge liv, så var det vel forsøget værd.

Den gamle teori om, at ”når diplomati
et tier, så taler kanonerne” blev med lidt 
god vilje vendt på hovedet ved denne lej
lighed.

Vi fire drenge fik ved denne lejlighed 
et indblik i krigens rædsler gennem hans 
beretninger fra Østfronten, hvor han hav
de gjort tjeneste såvel i vinteren 1942 som 
1943. Nu var han havnet i Danmark, hvor 
han skulle gennemgå et 4 ugers kurstis.

Den ene samtale blev til flere, men 
altid efter mørkets frembrud, hvad der 
passede begge parter tidmærket. Vor

tyske soldat - den ca. 30 årige sydslesviger 
Walter - lagde efterhånden ikke skjul på 
sin frygt for atier at blive sendt til 
Østfronten. Han undlod heller ikke at 
fortælle, at han i virkeligheden havde pla
ner om at desertere fra Værnemagten.

Da han en aften udeblev fra et af vore 
aftalte møder, sagde vi til os selv, at han 
sikkert var på vej tilbage til Østfronten. 
Senere undersøgelser efter krigen gav 
ikke noget resultat, og vi fandt det sand
synligt, at han nok var faldet ”et eller 
andet sted” i Rusland.
Og dermed kunne vi henregne episoden 
med Walter til en af vore mange oplevel
ser under bes<ettelsestiden.
Men ca. 43 år senere - i 19S7 - spiller 
tilfældighederne os et puds.

Vi fire drenge havde for længst gen-

Kollage fra l’gebladet Hjemmel i 1987, som fortæller historien om Walter.
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"Drengene” samlet omkring deres soldat ved besøget i 1987 hos Walter k'ra venstre Jens, Holger, Walter, Gunnar og 
Jørgen.

nemført en uddannelse, havde stiftet 
familie og boede forskellige steder i lan
det, men havde bevaret kontakten med 
hinanden. Nu kunne Jørgen i et brev for
tælle vi andre, at han under et besøg hos 
sine svigerforældre i påsken 1987 ved en 
tilfældighed støder på en artikel i et uge
blad med overskriften: ’’Walter blev tvun
get i Hitlers han ”.

Artiklen blev ledsaget af talrige fotos, 
så der var overhovedet ingen tvivl om, at 
her var ’’vores tyske soldat”.

Af artiklen fremgik det, at planerne 
om at desertere ffa Værnemagten var lyk
kedes i februar 1945, og med hjælp fra 
Modstandsbevægelsen gik Walter under 
jorden.

Efter krigen kom han på landbrugs
skole, bliver gift i 1949, overtager en gård 
og falder godt til i Vestjylland.

Jørgen følger op på sin nye viden og 
retter henvendelse til Walter, som trods 
sit særdeles begivenhedsrige liv sagtens 
kunne huske vi fire kmegte - ja, han følte 
endda, at han havde svigtet os ved ikke at 
komme til det sidste aftalte møde.

Walter tidtrykte også ønsket om at mø
des med os, og heldigvis fik vi gennem
ført et besøg hos ham og hans familie i 
efteråret 1987, hvor vi nød godt af hans 
gæstfrihed.

Walter døde et par år efter og ligger 
begravet på en vestjysk kirkegård. En af' 
hans seneste bemærkninger var, ”at livet 
trods alt har behandlet mig godt. Jeg blev 
jo dansker” - en bemærkning, der har en 
nøje sammenhæng med Walters indle
dende samtale hin mindeværdige dag i 
1944.
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Bankfusioner i Vejle Amt

Af Jørgen Hansen

Denne artikel handler om de bankfusioner/salg der fandt sted gennem 
sidste halvdel af det 20. århundrede i det nuværende Vejle Amt. For
fatteren, pens. direktør i Sydbank førgen Hansen, Horsens, var selv ansat 
i banksystemet i næsten hele denne periode og var tæt på 5 fusioner/over
tagelser. Da det er en lang og ofte dramatisk historie har redaktionen efter 
aftale med Jørgen Hansen valgt at dele artiklen i lo dele, således at den 
anden halvdel bringes i årbogen i 2004.

Indledning

Artiklen handler kun om fusioner mel
lem banker, og ikke sparekasser, andel
skasser eller andre fmans- og kreditinsti
tutioner. Hvorfor opdelingen banker og 
sparekasser? I den almindelige offentlig
hed er banker og sparekasser i dag det 
samme. Banksystemet er ældgammelt, 
opstået i oldtiden og kendt i det gamle 
Rom. Ordet ’’bank” kommer af det itali
enske ’’banco” og betyder bænk/disk/ 
skranke - vekselerernes borde og bænke. 
Den gamle banklov gav bankerne eneret 
på ordet ’’bank”.

Bankerne havde som grundide eller 
hovedopgave gennem ’’indsamling” af 
penge, dels ved tegning af risikokapital 
(aktiekapital) fra velhavere, dels ved at 
modtage indskud fra private, erhverv og 
offentlige institutioner, og endelig gen
nem skabte overskud (selvfinansering ) at 
finansiere og lette pengeomsætningen i 
erhvervslivet - altså påtage sig risici - 
modsat ideen med sparekasserne, der

som hovedopgave skulle opbevare og for
valte opsparenes penge og i givet fald 
frugtbargøre disse - altså ikke risikofore
tagender.

Det fremgår ofte af institutternes nav
ne, hvad hovedideen var, f.eks. Handels- 
og Landbrugsbanken i Vejle, Kolding 
Laane- og Diskontokasse osv., modsat 
Spare- og Laanekassen for Horsens By og 
Omegn. En ’’privatbank” f.eks. Fredericia 
Privatbank var ikke som man i dag måske 
ville tro en bank specielt for privatkunder 
eller lønmodtagere. De private banker 
var oprindelig i høj grad erhvervsbanker 
- oprettet af private (erhvervsfolk) - 
modsat statens banker f.eks. National
banken. De private banker oprettet i 
1800-tallet var heller ikke seddeludste- 
dende som statens, men skulle finansiere 
det private erhvervsliv eller om man vil 
det private initiativ. Privatbanken i Kjø- 
benhavn blev f.eks. stiftet af en af dansk 
erhvervslivs største initiativtagere, C.F. 
Tietgen.

Bankerne havde indtil 1963 deres egen
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lovgivning - bankloven - og eget offent
ligt tilsyn - banktilsynet. I 1974 blev lov
givning og tilsyn med banker og spare
kasser slået sammen til det, der i dag hed
der Finanstilsynet. Forskellen består her
efter i det selskabsretlige grundlag, idet 
bankerne er aktieselskaber og sparekas
serne selvejende institutioner. Fra 1985 
betegnes de i lovgivningen - som slet og 
ret pengeinstitutter.

De fleste banker med hjemsted uden 
for København var dengang organiseret i 
De Danske Provinsbankers Forening - 
Provinsbankforeningen. Det var en stærk 
interesseorganisation, der sammen med 
de Københavnske banker indgik i Danske 
Bankers Fællesrepræsentation. I Provins
bankforeningens regi indgik bankerne 
bl.a. konkurrencebegrænsende aftaler 
f.eks. om renter. De pågældende organi
sationer er i dag afløst af Finansrådet.

Bankstrukturen i Danmark i 2. halvdel 
af 1800 tallet og første halvdel af 1900 
tallet var præget af de private bankers op
start - den ene efter den anden. I århun
dredets anden halvdel kom så de store 
bølger af sammenlægninger - fusioner/ 
overtagelser - primært fra midten af 
1960’erne, en af de mest spændende og 
dramatiske perioder i dansk bankvæsens 
historie.

Det følgende omhandler de banker, 
der havde hjemsted d.v.s. hovedkontor i 
det nuværende Vejle amt i 1950, og hvor
dan det gik dem. De indgik nemlig alle i 
en eller anden fusion eller blev overtaget 
af en større bank, og er i dag dele af 
andre banker med hovedkontorer uden 
for Vejle Amt. 1 flere tilfælde drives der i 
dag end ikke pengeinstitutvirksomhed i

de respektive gamle bankhuse.

Horsens Bank
Kolding Folkebank
Kolding Laane- og Diskontokasse 

Veile Bank
blev alle fire til Aktivbanken

Horsens Landbobank
indgik senere i Aktivbanken

Aktivbanken
gik via en tur i Topdanmark til Sydbank

Banken for Brædstrup og Omegn
indgik i Jyske Bank

Horsens Privatbank
Fredericia Privatbank
blev begge overtaget af Privatbanken i 
Kjøbenhavn, der via Unibank i dag er 
Nordea.

Dette er ikke de 9 bankers historie, men 
historien om bankernes fusion, hvorfor 
og hvordan det gik med fusionen. For 
bedre at forstå baggrunden for fusionen, 
er der medtaget et kort rids af den enkel
te banks historie, baggrund, formål 
størrelse o.s.v. Nogle af bankernes fusi
onshistorier ligner hinanden. Det gælder 
navnlig de fire banker, der i første 
omgang bliver til Aktivbanken, men selv
om det er samme hovedbegivenhed, er 
de beskrevet ud fra hver enkelt banks side 
og sådan, at de enkelte historier kan 
læses hver for sig.

Til støtte for læsningen følger på næste 
side en skematisk oversigt, så man kan 
holde styr på fusionerne.
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Oversigt over bankfusioner i Vejle Amt
Banken for Brædstrup og Omegn Jyske Bank
Fredericia Privatbank Privatbanken 

i Kjøbenhavn Unibank Nordea BankHorsens Privatbank
Horsens Bank

Aktivbanken Topdan mark Sydbank
Kolding Folkebank
Kolding Laane- og Diskontokasse
Veile Bank
Horsens Landbobank

Fusioner - en definition af 
begrebet

Ordet ’’fusion” betyder sammensmelt
ning af flere enheder til en ny. Ordet er i 
bankverdenen ofte blevet brugt ved 
egentlige overdragelser eller rettere køb 
og salg. At aktionærerne solgte banken, 
var i kundernes øjne værre end hvis ”man 
blot fusionerede til noget større”. Om 
betalingen for den solgte bank skete i 
kontanter eller ved ombytning af aktier
ne til aktier i den nye bank er ligegyldig, 
men man bevarede - i sidste tilfælde - i 
stor udstrækning en aktionærkreds om
kring den solgte bank.

Dannelsen af f.eks. Aktivbanken og 
Jyske Bank var egentlige fusioner - ægte 
fusioner - medens der f.eks. ved Horsens 
Privatbank, Fredericia Privatbank og Hor
sens Landbobank var tale om regulære 
overdragelser eller køb og salg, alt efter 
fra hvilke side man ser det.

Når man overtager en bank, køber og 
betaler man normalt ikke blot for de bog
førte aktiver og passiver, men også nok så 
vigtigt kundekredsen - eller goodwill. 
Ved egentlige fusioner ’’samles” de fusio

nerede bankers goodwill i den fortsæt
tende bank uden vederlag til aktionærer
ne.

Det gælder om ikke at forskrække kun
derne, og der gøres en stor indsats for at 
de skal blive i den ”nye” bank. Man skal 
bevare kundernes tillid. Selv navneskiftet 
har vist sig at være meget følsomt.

I 1950 var der i Danmark 160 selvstæn
dige banker - 25 år efter var antallet re
duceret til 77. Den egentlige reduktion 
fandt sted i 10 året fra midten af 60erne. 
At reduktionen udelukkende fandt sted i 
provinsen er et tidtryk for, at mange pro
vinsbanker blev overtaget af københav
ner-banker.

Fra midten af 60erne begyndte de 4 
store københavnske banker - Privatban
ken, Handelsbanken, Landmandsbanken 
og Andelsbanken at ekspandere kraftigt i 
provinsen. Alle fire ville være i alle lan
dets købstæder, i Vejle amt i alle lire købs
tæder. Det var ikke mindst den betydelige 
udbygning af industrien i Jylland, der var 
baggrund for denne politik.

Det bedste var, om man kunne købe en 
lokal bank, så fik man hurtigt en rentabel 
afdeling med en underskov af kunder.
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Kunne man ikke det, startede man selv en 
ny afdeling, og det var i sig selv en trussel 
overfor det ’’udsete offer”.

Som et alternativ blev Den Danske 
Provinsbank - kaldet Provinsbanken - 
dannet i 1967 ved en ægte fusion mellem 
landets 2 største provinsbanker, Fyens 
Diseonto Kasse og Aarhuus Privatbank. 
En af ideerne med dannelsen af denne 
bank var, at mindre provinsbanker kunne 
indgå heri i stedet for i de store køben
havnske banker, hvilket der også var en 
del, der gjorde.

Hvorfor så fusionere eller lade sig sælge?
Der er en klar forskel mellem årsagen 

til fusioner og overdragelser i 10 års peri
oden fra midten af 60erne og dem, der 
fandt sted 20 år senere, hvor det var de 
store tab på udlån til kunderne, der var 
årsagen.

Det gennemgående træk ved de første 
fusioner og overdragelser var, at de 
pågældende banker havde pæn indtje
ning og en god soliditet (egenkapitalen i 
forhold til de samlede aktiver)

Men - for det første - manglede de kapi
tal til finansiering af et kraftig voksende 
erhvervsliv, og det var jo en af hovedop
gaverne. De små og mellemstore banker 
kunne simpelt hen ikke følge med; man 
kunne hverken skaffe indlån, aktiekapital 
eller selvfinansiering nok, men måtte i 
stadig stigende grad lade sig finansiere af 
de store banker i København.

En anden årsag var den stadig stigende 
internationalisering, som bl.a. Danmarks 
forventede indtræden i Fællesmarkedet, 
det senere EU, ville medføre. Erhvervsli
vet gik over grænserne, og banken skulle

med, både med finansiering, betalings
formidling og rådgivning. Her kom de 
mindre banker også til kort og måtte ty til 
de store og få hjælp.

De ansvarlige myndigheder i landet 
gav klart udtryk for, at antallet af banker i 
Danmark var alt for stort i forhold til 
udlandet, og det derfor måtte hilses med 
tilfredshed, hvis der kom gang i en kon
centrations udvikling.

En ny teknologi var opfundet - EDB - 
der var særdeles velegnet i banksystemet 
med mange små registreringer. Det blev 
nødvendigt med store investeringer i 
denne nye teknologi, hvis man ikke skul
le drukne i personale-omkostninger. Kil
deskattens indførelse var medvirkende til, 
at alle nu skulle have et pengeinstitut, og 
det gav pres på edb-systemerne. Mange 
mindre banker slog sig sammen om data
centraler, men også på dette felt var de 
store stærke. De kunne ’’tvære” de høje 
omkostninger ud på et langt større antal 
kunder og posteringer og dermed give 
bedre priser - renter og gebyrer - til deres 
kunder. Altså en hård konkurrence fra de 
store.

Flere banker kom ud i generationsskif- 
teproblerner. 1 mange lokale banker sad 
små bykonger, som havde svært ved at 
finde afløsere, der var ’’gode nok” til at 
løfte fremtiden. Også dette kunne få en 
bankdirektør og ’’hans” bestyrelse til at 
tænke i fusionsbaner eller sælge hele 
butikken.

Modsat spillede magtsyge eller vol urne- 
syge vel også ind, uden at nogen vil ind
rømme det. Men der har altid været lede
re, der ville herske over et større territo
rium.
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Når man skulle vælge fusionspartner 
eller en mulig køber af aktiekapitalen, 
spillede prisen selvfølgelig ind, men den 
var ikke så afgørende. Personforhold var 
af stor betydning: Var det en ledelse man 
kunne med eller ikke? Fik man indflydel
se? Direktørens løn og pensionsforhold 
var heller ikke uden betydning. EDB - 
systemerne kom også til at betyde meget 
ved valg af partner, idet det var/er meget 
dyrt at skifte til et andet system eller edb- 
central.

Banken for Brædstrup og Omegn
Banken, i daglig tale kaldet ’’Brædstrup 
Bank”, begyndte sin virksomhed i 1906 og
kom til at virke i godt 60 år, indtil den
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Ved dannelsen af Jyske Bank i 1967 indgik 2 banker 
Silkeborg og lo banker i Kjellerup. Del var tiltrækkende for 
de fire banker at Jå Banken for Brædstrup og Omegn med 
i fusionen, fordi del ville give en geografisk modvægt til 
Kjellerup - bankernes nordvendte interesser og dermed 
sikre Silkeborg som den nye banks centrum. Samtidig var 
der ingen større interesse i Brædstrup for et samarbejde 
med. Horsens Bank. De handlende i Horsens gav i forvejen 
handelslivet i Brædstrup hård konkurrence.

under nogen dramatik i 1968 blev en del 
af Jyske Bank.

Banken var gennem årene vokset støt 
og roligt - gennem gode og dårlige tider - 
som det hed sig ved bankens 50 års jubi
læum i 1956.

Banken nåede i 1967 en balance på 34 
mil. kr. med et udlån på 22 mil. og ind
skud på 25 mil., samt en aktiekapital på 
1,2 mil.kr. og det dobbelte i reserver; set 
med nutidens øjne måske en lille bank, 
men på lokalegnen var den ikke uden 
betydning. Det var en typisk lokalbank for 
egnens mindre erhvervsliv i landdistrik
terne, navnlig landbrug, - og ejet af ikke 
mindre end 1000 aktionærer.

Banken havde til huse i Bredgade 31 i 
Brædstrup og havde gennem årene etab
leret filialer i Klovborg, Gludsted, Ej- 
strupholm, Nim, Nørre Snede og Sdr. 
Vissing.

Banken markedsførte sig som ’’Egns
banken”.

Brædstrup - en tidligere stationsby 
mellem Horsens og Silkeborg - havde i 60 
erne 21/*j tusinde indbyggere. I 1967 var 
der i byen yderligere en bank - 
Brædstrup Landbobank, filial af Horsens 
Landbobank samt en sparekasse.

Da den store fusionsbølge begyndte i 
midten af 1960erne opstod der tanker 
om dannelse af en jysk bank i Midt
jylland. Det var de 2 banker i Silkeborg, 
A/S Silkeborg Bank, A/S Handels- og 
Landbrugsbanken i Silkeborg, og de 2 
Kjellerup-banker, A/S Kjellerup Bank og 
Kjellerup Handels- og Landbrugsbank 
A/S samt A/S Banken for Brædstrup og 
Omegn. Det var tiltrækkende for de 2 
Silkeborg-banker og de 2 Kjellerup-ban-
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ker (nord for Silkeborg) at få Brædstrup- 
banken med sit filialnet syd for Silkeborg 
med. Det ville give geografisk modvægt. 
Det tiltrækkende for banken i Brædstrup 
var, at hvis den var med fra starten, ville 
man blive repræsenteret i alle den nye 
banks ledende organer - ikke mindst 
direktionen. Et sådan tilbud eller mulig
hed ville en så lille bank næppe kunne 
forvente i en ’’anden situation”.

Hovedbankforbindelsen siden ban
kens oprettelse, Kjøbenhavns Handels
bank, var selvfølgelig også en mulighed, 
men så ville man kun blive en lille filial og 
formentlig underlagt Handelsbankens 
store filial i Horsens. En fusion den 
anden vej mod Skanderborg og Horsens 
var ikke aktuel. Uden man vidste det i 
Brædstrup, havde Horsens Bank fået 
interesser i samarbejde med Kolding og 
Vejle. I den fusion (Aktivbanken) ville 
Brædstrup også kun være tilbudt status 
som filial og måske forplumre vanskelige 
forhandlinger. På Brædstrupegnen var 
man i al almindelighed heller ikke bank
politisk interesseret i at se den vej - selv 
om det var mere naturligt både trafikalt, 
kulturelt og handelsmæssigt. For det 
første havde Horsens Bank år tilbage for
gæves forsøgt at overtage banken i Bræd
strup, for det andet var der jo allerede en 
Horsens-bank i Brædstrup, nemlig filia
len af Horsens Landbobank, og for det 
tredje gav de handlende i Horsens han
delslivet i Brædstrup hård konkurrence. 
Man ville ikke ind under ”dem” i Hor
sens, og ledelsen i den lille Brædstrup- 
bank sad med gode kort på hånden; de 
kunne få noget ud af at være med til at 
danne en østjysk bank, og de vidste , at

Kjellerup og Silkeborg-bankerne ville 
strække sig langt for at få dem med af 
politiske grunde.

Initiativet blev taget af direktør T.
Graversen fra Brædstrup Bank og direk
tør E. Christensen fra Kjellerup Bank, der 
en sen nattetime efter Provinsbankfor
eningens generalforsamling den 24. maj 
1964 på Hotel Nyborg Strand henvendte 
sig til Silkeborg Banks kommende første
direktør, Poul Norup. Man gik straks i 
gang med forhandlingerne og blev for
holdsvis hurtigt enig om det grund
læggende:
1. sammenslutningen - ikke overtagelser

ne - skulle være med et navn som 
Østjysk Bank eller lignende.

2. De enkelte bankers selvstændighed 
skulle så vidt muligt bevares i bevil
lingssager ved, at de nuværende besty
relser fortsatte som lokale bestyrelser, 
der opererede under en samlet hoved
bestyrelse bestående af de nuværende 
bankers formænd.

3. Direktionerne fortsatte som hidtil, 
men i den samlede bank. Antallet skul
le reduceres ved naturlig afgang.

4. Repræsentantskaberne kørte videre 
som hidtil, også for at få så mange loka
le akkvisitører som muligt.

5. Økonomisk skulle sammenslutningen 
ske på grundlag af aktiernes indre 
værdi. De enkelte bankers aktier skulle 
bringes i overensstemmelse med hin
anden ved kapitaludvidelser de steder, 
hvor den indre værdi var størst, dvs. i 
Silkeborg Bank og Brædstrup Bank.

Men i den anden Silkeborg-bank var man 
skeptisk. Direktør Charles Sørensen var
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bange for at ’’hans” lille Handels- og 
Landbrugsbank i Silkeborg ville blive 
klemt af den noget større Silkeborg Bank 
- ”de var ikke modne”.

Efter hans død året efter og efter den 
fortsatte udvikling med flere og flere fusi
oner og opkøb i banksektoren kunne 
man efter 4 møder mellem de fem ban
ker i begyndelsen af 1967 fremlægge ved
tægterne for den nye bank, baseret på de 
anførte 5 punkter. Til at supplere besty
relsen skulle der etableres et bankråd 
med op til 30 medlemmer, hvoraf de 5 
skulle komme fra Brædstrup.

Af de 5 bankers samlede egenkapital 
(aktiekapital plus reserver) og balance 
udgjorde Brædstrup- banken 9 %. 1 maj 
1967 var man nået så langt at man kunne 
gå til besluttende generalforsamlinger.

Jyllandsposten skrev i sin leder den 20. 
maj.
Fordelene ved en sammenslutning af de fem 
midtjyske banker i Fjellerup, Silkeborg og 
Brædstrup var så indlysende, at planerne - 
trods visse tekniske komplikationer - lå færdi
ge efter kun fire møder mellem direktionerne. 
Andre steder er der blevet holdt of) mod et halvt 
hundrede møder, så, det er en fin rekord, de fem 
direktioner har sat. Fusionen i Midtjylland, 
kan tjene som eksempel på, hvad der sker, når 
kloge og besindige folk gør boet op med blik også 
for forpligtelserne over for den landsdel, hvori 
en bank har sit virke.

Bistået af Banktilsynet, Provinsbankfor
eningen og statsautoriserede revisorer i 
Silkeborg og Århus var forhandlingerne 
for banken i Brædstrup blevet dygtigt ført 
af bankens direktør T. Graversen og besty

relsesformanden, den navnkundige ’’sog
nekonge” Hans Mikkelsen. Hans Mikkel
sen var i flere menneskealdre formand 
for alt hvad der kunne krybe og gå i 
Brædstrup og omegn, sognerådsfor
mand, senere borgmester, amtsrådsmed
lem, sognefoged o.s.v. og selvfølgelig også 
formand for Brædstrupegnens bank. Han 
var en mand, der søgte og fik indflydelse.

Sammenlægningen af bankerne til 
Jyske Bank blev godkendt på ekstraordi
nære generalforsamlinger i Kjellerup og 
Silkeborg, men i Brædstrup gik det galt 
på generalforsamlingen den 25. maj på 
Brædstrup Kro. Bankens vedtægter 
krævede '/i-flertal for en sådan beslut
ning, og det blev mod forventning ikke 
opnået. Selvom der med 1212 stemmer 
for og 731 imod - efter en følelsesladet 
debat - var flertal for en sammenslutning, 
var det altså ikke nok. En halv snes 
’’gamle” aktionærer med mange aktier 
var af lokal patriotiske grunde imod, og 
der var ikke - som i så mange andre ban
ker - stemmebegrænsning.

Banken for Brædstrup og Omegn 
måtte fortsætte selv. De fire andre banker 
søgte sammen og stiftede 7. juli 1967 
Jyske Bank, som nu vendte blikket mod 
Viborg, hvor en afdeling blev åbnet.

Direktør Tonny (iraversen forlod 
Brædstrup til fordel for en stilling i Veile 
Bank, men fra 1. januar 1968 var han 
medlem af direktionen for Jyske Bank og 
leder af den ny afdeling i Viborg.

Tonny (iraversen blev i Brædstrup 
afløst af direktør Sv. Aa. Schmidt, der 
kom fra Tarm Bank.

Aktiekapitalen blev i nov.1967 udvidet 
med 480.000 kr. til 1.2 mili. kr. og der blev
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investeret i filialnettet, der blev udvidet. 
Den 106 årige Nim-Underup Sparekasse 
blev overtaget og videreført som ”Nim 
Bank”

1967 blev et godt år for banken med 
vækst i ind- og tidlån på henholdsvis 24 
og IS % og et nettooverskud på '/_> mil. 
kr. Omkring årsskiftet 1967/68 fornyede 
Brædstrup-banken sin anmodning om at 
komme med i fusionen. Direktør Graver
sen var en slags ’’lokkemad”. Udviklingen 
på bankmarkedet gik fortsat meget 
stærkt, og tanken om mulig indflydelse i 
fusionsbankens ledelsesorganer trak i 
den lille bank. Det var nu, toget var ved at 
køre, og man ville i modsat fald ikke få 
indflydelse på sin fremtid. Et fælles besty
relsesmøde lørdag den 6. januar 1968 på 
Skanderborghus endte i enighed efter 
blot fire timers forhandlinger og en times 
betænkningstid for Brædstrup-bestyrel- 
sen. Sammenslutningen ktinne gennem
føres på de vilkår, der var aftalt året før. 
Med det store flertal på generalforsam
lingen året før i ryggen, ktinne man godt 
hurtigt ’’komme igen”. Lørdag den 17. 
februar 1968 var der så på ny generalfor
samling på den lokale kro med fusion på 
dagsordenen. Denne gang havde man 
gjort en ekstra indsats for at få ja-sigerne 
frem, og der mødte 3 gange så mange - 
465 - som året før, eller næsten halvdelen 
af aktionærerne. Udvidelsen af aktiekapi
talen 3 mdr. tidligere med mange nye 
aktionærer havde været et strategisk klogt 
træk, og nu var der ingen slinger i valsen. 
87% stemte for og kun 75 % var jo nød
vendig. Den endelige beslutning blev 
taget den 11. marts på en ekstraordinær 
generalforsamling og nu med et ja på

94% af de afgivne stemmer.
Med virkning fra 1. januar 1968 var

banken dermed en del af Jyske Bank. Ak
tierne i Banken for Brædstrup og Omegn 
blev ombyttet med aktier i Jyske Bank i 
forholdet 3 til 4. I Jyske Banks repræsen
tantskab blev 12 Brædstrup-folk indvalgt, 
3 indtrådte i bankrådet og én, nemlig 
Hans Mikkelsen i bestyrelsen. Direktør Sv. 
Aa. Schmidt blev i Brædstrup og indtråd
te i den samlede direktion, der jo også 
indbefattede den tidligere Brædstrup- 
direktør Tonny Graversen. Jyske Banks 
generalforsamling skulle hvert 4. år afhol
des i Brædstrup. Dermed havde banken i 
Brædstrup fået så rigelig indflydelse i den 
ny Jyske Bank. Alle medarbejderne 
kunne fortsætte på uændrede vilkår.

Hanken for Brædstrup og Omegns tidligere hovedsfede i 
Bredgade 31. I Marts ¡971 flyttede Jyske Bank i 
Bra'dstruf) over på den anden side af gaden til nr. 26 i en 
ny bankbygning. I den gamle bankbygning er der i skri
vende stund et kuld sejlet værtshus
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I marts 1971 flyttede Jyske Bank i 
Brædstrup fra Bredgade 31 og over på 
den anden side af gaden til nr. 26 i en ny 
bankbygning, hvor Centralhotellet havde 
ligget. I den gamle bankbygning er der i 
skrivende stund et kuldsejlet værtshus. 
Udover afdelingen i Brædstrup er kun fil
ialerne i Ejstrupholm og Nr. Snede til
bage, medens Sdr.Visssing, Klovborg, 
Nim, og Giudsted i tiden løb er nedlagt 
og aktiviteterne overført til andre afdelin
ger.

Fredericia Privatbank
Tirsdag den 30. september 1919 startede 
Aktieselskabet Fredericia Privatbank sin 
virksomhed i lejede lokaler i ejendom
men Gothersgade 1. Fredericia havde 
allerede side 1896 haft en anden lokal 
bank, Banken for Fredericia og Omegn, i

Direktør Ib Overgaard Andersen foran Fredericia 
Privatbanks tidligere hovedsæde i Gothersgade 5, efter 
fusionen, da den var blevet til Privatbanken i Fredericia. 
Privatbanken er siden blevet til Unibank og Nordea. Ib 
Overgaard efterfulgte i 1965 C. Søndergaard som direktør 
i Fredericia Privatbank og kom til at stå for fusionsfor
handlingerne med Privatbanken i København.

Gothersgade 5, og det var byens førende 
pengeinstitut.

Den nye lokale bank var selvfølgelig 
ikke velset i den etablerede banks virke
område, men en kreds af borgere følte 
behov for et alternativ til det herskende 
pengeinstitut og aktietegningen blev hur
tigt gennemført.

I 1920erne havde Banken for Frederi
cia og Omegn fået så meget vokseværk, at 
den flyttede fra lokalerne i Gothersgade 5 
til en ny stor bankbygning på hjørnet af 
Gothersgade og Jyllandsgade ( nu Danske 
Bank). Dette indebar, at den lille ny Fre
dericia Privatbank i 1923 nu kunne leje 
sig ind i de efterladte banklokaler i 
Gothersgade 5, men den fik dog først 
mulighed for at købe ejendommen i 
1951. Banken for Fredericia og Omegn 
løb senere ind i store økonomiske van
skeligheder og blev i 1932 overtaget af 
Landmandsbanken ( i dag Danske Bank) 
og har siden vteret byens store og førende 
bank, der har udklækket mange af 
Danske Banks topchefer.

Fredericia Privatbank udvidede og 
ombyggede Gothersgade 5 af flere om
gange. Efter den store ombygning i 1952 
blev det grundet forbedrede toiletfor
hold bl.a. muligt at ansætte kvindelige 
medarbejdere! Allerede fra starten 
oprettede banken filial på den anden side 
af Lillebælt i Strib og i 1966 etablerede 
man en filial i Erritsø.

Fredericia Privatbank havde i sine 50 
år kun 2 chefer. CL Søndergaard, der var 
direktør fra bankens start i 1919 til sin 
død i 1965, hvor han blev afløst af den 40 
årige Ib Overgaard Andersen. Direktør 
Overgaard Andersen var ’’opdraget” i
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banken og i flere år Søndergaards nær
meste medarbejder og bankens souschef. 
Det var derfor naturligt han tog over, da 
Søndergaard døde. Op gennem 1960’er- 
ne var manufakturhandler Jens Chr. 
Nielsen formand for bankens bestyrelse.

Ved 50 års jubilæet i 1969 og bankens 
sidste år som selvstændig, var man nået 
op på en balance på 63 mil. kr., en aktie
kapital på 3 mil. kr. og den samlede egen
kapital udgjorde 7,3 mil.

Nettooverskuddet for 1969 udgjorde 
800 t.kr. - det bedste i bankens historie. 
Soliditet og likviditet var i orden.

I forhold til de lokale banker i Kolding 
og Vejle var det ikke nogen stor bank. 
Fredericia Privatbank var en mindre pro
vinsbank, der markedsførte sig som byens 
eneste lokale selvstændige bank og havde 
da også en del store lokale erhvervskun
der, men den stod i skyggen af Land
mandsbankens store filial. I 1960erne gik 
det stærkt for Fredericia Privatbank. 
Aktiekapitalen blev udvidet 3 gange fra 1 
mil. til 3 mil., balancen blev 3-doblet, 
lokalerne blev igen bygget om og udvidet. 
Er ri tsø filialen kom som nævnt til i 1966, 
og i 1967 var man sammen med en række 
andre banker med til at etablere EDB- 
bogføringscentralen BANKDATA i Errit- 
sø. Ved jubilæumsskåltalerne den 30. sep
tember 1969 spåede man derfor Frede
ricia Privatbank endnu mange gode år 
som selvstændig lokalbank.

Konkurrencesituationen på bankmar
kedet i Fredericia var på dette tidspunkt, 
at udover Landmandsbanken var 2 andre 
københavnske storbanker, Andelsbanken 
og Handelsbanken, repræsenteret i byen 
med filialer, men Privatbanken i Køben

havn manglede, og det var et af Frederi
cia Privatbanks problemer.

Et andet problem for den lille bank 
var, at dens egenkapital var for lille i for
hold til sine store erhvervskunders øko
nomiske ønsker. Bankloven indeholdt 
også dengang regler om, hvor mange 
penge en bank - i forhold til sin egenka
pital - måtte låne ud til en enkelt kunde. 
De store erhvervskunder begyndte også 
at stille visse krav til såvel den teknologi
ske som den rådgivningsmæssige for
måen.

1 bankens ledelse var man ikke frem
med overfor tanken om dannelse af en 
større egnsbank gennem en fusion mel
lem banker i Kolding, Vejle og Fredericia. 
Men Fredericia-banken var for lille i dette 
selskab, man var bange for at den ”kun” 
ville blive en filial, domineret af den store 
og stærke Veile Bank. Det blev for Frede
ricia Privatbanks vedkommende ved tan
ken.

Ved flere lejligheder, også før jubilæet 
i 1969, havde den store Privatbank i Kø
benhavn givet udtryk for at de gerne ville 
drøfte mulighederne for en sammenlæg
ning. Privatbanken i København var ho
vedbankforbindelse for Fredericia Privat
bank, og der havde i mange år været et 
godt forretningsforhold, men frierierne 
fra København endte med en ’’kurv”.

i København var man imidlertid fast 
besluttet på at etablere sig i Fredericia, og 
’’kurven” blev i maj 1970 sendt tilbage 
med ”en seddel” om at man havde købt 
en ejendom i Danmarksgade i Fredericia 
med henblik på at åbne en filial. Det ville 
betyde ”2 Privatbanker” i Fredericia og 
Fredericia Privatbank ville på sigt få svært
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ved at håndtere sine store erhvervskun
der. En noget uoverskuelig situation. 
Privatbanken i København var ca. 80 gan
ge større end Privatbanken i Fredericia.

Da direktionen og bestyrelsen i Frede
ricia i nogen tid havde tygget på den nye 
situation, korn der igen en forespørgsel 
fra København om mulighederne for at 
drøfte en sammenlægning og denne 
gang tog Fredericia Privatbank positivt 
imod, og man gik i gang med forhandlin
gerne.

Udover, at aktierne i Fredericia Privat
bank skulle ombyttes med aktier i Privat
banken i København i forholdet 1 til 3 var 
der følgende betingelser:
a) Fredericia Privatbank kunne beholde 

sit navn, dog skulle ”A/S” slettes.
b) Repræsentantskab, bestyrelse og direk

tion kunne stort set fortsætte uændret, 
herunder at den lokale bestyrelse og 
direktion fortsat kunne bevilge lån og 
kreditter - indenfor visse rammer.

c) Der kunne årligt afholdes et lokalt akti
onærmøde i stedet for generalforsam
ling.

d) Personalet kunne fortsætte på uændre
de vilkår.

Dette betød for ledelsen,
1) at aktionærerne fik en god økonomisk 

gevinst, idet 1.000 kr. aktier i Frederi
cia Privatbank til en værdi af 2.700 kr. 
blev til 3.000 kr. aktier i Privatbanken i 
København til en værdi af kr. 4.650.

2) at selvom banken blev en filial, blev det 
lokalt opfattet som en filial med ’’eget 
selvstyre” navnlig m.h.t. til ydelse at 
lån.

3) at man fik en stor bank i ryggen, og 
dermed var egen kapital problemet i 
forhold til de store kunder løst samti
dig med, at man nu også rådede over 
Københavner-bankens store rådgiv
ningsapparat og ekspertise.

Bestyrelsen gik 100% ind for sammen
lægningen, og der blev ikke forhandlet til 
anden side.

På et repræsentantskabsmøde den 8. 
september 1970 blev forslaget med 17 
stemmer ud af 18 vedtaget til indstilling 
på en ekstraordinær generalforsamling.

Den lokale ’’Opel’’-forhandler og med
lem af bankens repræsentantskab Ezra 
Petersen gik stærkt imod, idet han mente, 
at der fortsat skulle være en lokal bank i 
Fredericia, og han fik gennem annoncer 
og læserbreve rejst en debat. Pressen tro
ede også, de havde fat i en sensation. Det 
blev sagt, at Fredericia Privatbank lod sig 
skræmme til en sammenslutning med 
den københavnske Privatbank.

På den ekstraordinære generalforsam
ling den 23. september på Hotel Landsol
daten blev ’’fusionen” imidlertid, efter 
nogen debat, vedtaget med et flertal på 
7.722 stemmer ja-stemmer mod kun 414 
nej-stemmer, og da en tilstrækkelig del af 
aktiekapitalen var mødt op, var sammen
lægningen en realitet. På baggrund af 
den førte polemik var det overraskende 
med et så klart et flertal.

Fredericia Privatbank var med virkning 
fra 30. juni 1970 en del af Privatbanken i 
København. Medarbejdere tog positivt 
imod sammenlægningen, og kundekred
sen viste trofasthed. Privatbanken i Kø
benhavn måtte i øvrigt købe Fredericia
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Privatbank ud af EBD-centralen BANK
DATA og opgav selvfølgelig sin planlagte 
filial i Danrnarksgade.

For de lokale banker i Kolding, Vejle 
og Horsens, der netop i disse dage var i 
færd med at danne en stor egnsbank - 
Aktivbanken, var det naturligvis en skuf
felse, at Frederieia-banken ikke koin med, 
men det var for sent, toget var kørt. Da 
man i Aktivbanken under fusionsfor
handlingerne besluttede under alle oms
tændigheder at være repræsenteret i amt
ets 4. købstad, etablerede Kolding Folke
bank allerede under fusionen en filial i 
Fredericia i Gothersgade 8, skråt overfor 
Privatbanken, under navnet Fredericia 
Folkebank bl.a. med eget lokalråd. Det 
måtte ikke ligne en filial, men en slags 
mini-hovedsæde. Der blev også gjort for
søg på at oprette et lokalt filialnet om
kring Fredericia med afdelinger i Erritsø, 
Taulov og Skærbæk, men disse blev dog 
lukket efter få år.

De næste 20 år var ”A/S Fredericia 
Privatbank” så ’’Privatbanken i Fredericia” 
og ved den store fusion i 1990 mellem 
Andelsbanken - som også havde en afde
ling i Fredericia, Sparekassen SDS og 
Privatbanken, blev den til Unibank.

U ni bank samlede sine Fredericia-akti- 
viteter i netop Fredericia Privatbanks 
gamle bankhus i Gothersgade 5, hvor der 
nu har været drevet bankforretninger i 
100 år, og i dag står der Nordea på faca
den. De to filialer i Strib og Erritsø eksi
sterer stadig.

Horsens Privatbank
Horsens Privatbank A/S blev grundlagt i

1871 under navnet Horsens Haandvær- 
kerbank og havde til huse i Smedegade 
50, senere Nørregade 13 i Horsens. 
Navnet blev i 1909 ændret til Horsens 
Haandværker- og Landbrugsbank, Spare- 
og Laanekasse A/S og banken flyttede til 
Jesse nsgade 5, for så i 1917 igen at ændre 
navn til Horsens Privatbank A/S. I 1920 
flyttede man til Jessensgade 2, på hjørnet 
Jesse n sgad e/ Levy sgade.

Det var en bank primært for mindre 
erhverv, handlende, håndværkere og 
landbrug.

Banken havde i mange år filial i 
Østbirk og et kontor for landmænd, 
kvægeksportører og slagtermestre på 
Eksportstaldende på Høegh Guldbergs- 
gade i Horsens, hvor Midtbank i dag har 
til huse.

Banken virkede i 100 år og nåede i det 
sidste år - 1970 - op på en balance på hele 
37 mil. kr. - en lille bank. 1 nov. 1970 blev 
aktiekapitalen udvidet med én mil. kr. til
2,5 mil. kr. Hovedkontoret i Jessensgade 
blev samme år moderniseret og ombyg
get, og en ny filial i Gedved kom til. 
Banken var dog rent teknisk fortsat en 
gammeldags bank.

Indlånene var i 1970 vokset med 20% , 
udlån med 9 %, ganske pænt, og banken 
hk samme år et overskud på 350.000 kr. 
Da de sidste store investeringer blev søsat, 
var man i banken bekendt med, at Privat
banken i København havde planer om at 
etablere sig i Horsens og i givet fald gerne 
ville købe den lokale Privatbank, men det 
påvirkede altså ikke beslutningerne i ban
ken.

Banken var sidst i 1960-erne ledet af 
direktør Peter Lund, en yngre mand,
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men da han blev syg tog bogholder Tage 
Møller mere og mere over. Der var ikke 
tale om et decideret generationsskifte- 
problem. Tømrermester Chr. Nielsen var 
formand for bestyrelsen, men blev kort 
før ’’fusionen” afløst af direktør Johs. 
Christensen.

Horsens Privatbank havde et godt og 
tæt forretningssamarbejde med både Pri
vatbanken i København og Den Danske 
Landmandsbank (senere Danske Bank). 
Begge banker havde gennem årene for
strakt banken med den nødvendige likvi
ditet til finansiering af voksende krav fra 
kundekredsen.

Ved udgangen af 1960erne var banksi
tuationen i Horsens den, at der udover 
Horsens Privatbank var yderligere 2 selv
stændige banker, Horsens Bank og Hor
sens Landbobank. Desuden havde Kø
benhavns Handelsbank en stor filial i 
byen. Når man inden for banksektoren 
talte om fusioner og sammenlægninger, 
lå det i luften, at når de 3 selvstændige 
banker ikke kunne eller ville mere, så 
ville Horsens Bank måske gå til Land
mandsbanken, Landbobanken til Andels
banken og Horsens Privatbank til Privat
banken i København.

Efter at Horsens Bank i efteråret 1970 
bekendte kulør og gik ind i samarbejdet 
om dannelsen af Aktivbanken, fik Hor
sens Privatbank ’’besøg” af selveste bank
direktør Tage Andersen fra Den Danske 
Landmandsbank, men frieriet blev ikke 
til noget. Landmandsbanken var også 
dengang en landsdækkende, velorganise
ret og strømlinet bank, og man var ikke i 
Horsens Privatbank i tvivl om, at der ikke 
ville blive meget selvstændighed tilbage

ved en sammenlægning med denne 
bank.

Og det var netop selvstændighed, der 
var nøgleordret for ledelsen i Horsens 
Privatbank. Hvis en fusion eller sammen
lægning med en større bank skulle 
komme på tale, gjaldt det om at bevare så 
megen selvstændighed som muligt.

Den Danske Landmandsbank meddel
te senere, at den etablerede en filial i 
Horsens. De ville til byen, og når man 
ikke kunne købe nogen af de eksisteren
de banker, måtte man jo starte selv.

Under de samtidige fusionsforhandlin
ger om dannelse af Aktivbanken af ban
ker i Kolding, Vejle og Horsens, var der 
ikke på noget tidspunkt overvejelser om, 
at Horsens Privatbank skulle indgå heri. 
Dertil var banken for lille, og de politiske 
problemer med en sådan ’’makker” i 
Horsens for store. I bankerne omkring 
Aktivbanken var man bange for, at for
handlinger med ’’småbanker” ville for
plumre deres egne vanskelige forhandlin
ger. Den lille bank kunne end ikke p.g.a. 
de geografiske forhold fortsætte som filial 
af Aktivbanken i Horsens; den lå for tæt 
på og ville i givet fald blive nedlagt totalt 
og aktiviteterne samlet i Horsens Banks 
regi.

Men der var jo Privatbanken i Køben
havn. Den havde på dette tidspunkt hel
ler ingen filial i Horsens og havde tilken
degivet at den ville til byen.

I starten af 1971 - efter regnskabsaf
slutningen for 1970 - fik en af Horsens 
Privatbanks tidligere elever, stats.aut. revi
sor Vagn Olsen i København, en henven
delse fra Privatbanken om en sammen
lægning med Horsens Privatbank. Han
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kontaktede Horsens Privatbanks bestyrel
sesformand, Jobs. Christensen. Det førte 
til forhandlinger dels i København og 
dels hos Jobs. Christensen privat.

Tage Møller, der i mellemtiden var 
avanceret til underdirektør, førte i Peter 
Lunds sygefravær forhandlingerne sam
men med bestyrelsen. Fra Privatbanken 
var det direktør A. Schmiegelow.

Forhandlingerne, der kun varede 14 
dage endte med et tilbud om sammen
lægning, som bestyrelsen for Horsens 
Privatbank ikke kunne/ville sige nej til.

I Horsens følte man sig ikke truet af 
københavnerne, men på den anden side 
var tålmodigheden i København ikke stor. 
Hvis den lille bank i Horsens på en ekstra
ordinære generalforsamling i marts 1971 
sagde nej til et tilbud fra Privatbanken 
om overtagelse, ville man straks oprette 
en afdeling i byen. Horsens Privatbanks 
bestyrelse følte et vist pres fra bankens 
større aktionærer, som man var klar over 
i givet fald var mere interesseret i at få 
’’penge ud af det” end at bevare banken 
som selvstændig.

Tilbudet blev baseret på bankens indre 
værdier, som blev gjort op. Der blev ikke 
tale om betaling for goodwill. Ved vurde
ringen af banken værdier og forpligtelser 
tog Privatbanken forbehold for nogle 
hensættelser til imødegåelse af tab, som 
man mente kunne blive effektive, og ned
satte prisen på bankens aktier. Aktiekapi
talen på de 2,5 mil kr. kunne beta- 
les/ombyttes med aktier i Privatbanken i 
forholdet 1 til 2 3/5, d.v.s. at 1000 kr. 
aktier i Horsens Privatbank blev til 2.600 
kr. aktier i Privatbanken i København. 
Det betød at aktiernes værdi voksede fra

kurs 250 til 390.
Andre pengeinstitutter blev ikke 

spurgt, der var kun den ene vej frem. 
Ledelsen i Horsens Privatbank følte, at 
den i langt større udstrækning kunne 
bevare selvstændighed ved en sammen
lægning med Privatbanken fremfor andre 
muligheder. Det gjaldt f. eks. ikke mindst 
navnet og daglige beslutninger. Bestyrelse 
og repræsentantskab kunne fortsætte 
som rådgivende organer og bevare deres 
honorarer på livstid. Denne rådgivnings
funktion døde efterhånden ud, men ban
ken fik en noget selvstændig stilling - den 
blev mere end blot en filial. Medarbejder
ne kunne fortsætte på uændrede vilkår; 
de sluttede op om aftalen, når det nu ikke 
kunne være andet. Da det i disse år gik 
godt for banken i Horsens, forsøgte ledel
sen at få sammenslutningsaftalen udskudt 
et par for at høste frugterne af de mange 
investeringer og dermed opnå en højere 
pris på aktierne, men i København sagde 
man nej, det skulle være nu.

På den ekstraordinære generalforsam
ling den 9.marts 1971 var 60% af aktieka
pitalen mødt op, og repræsentantskabets 
forslag om overdragelse af bankens akti
ver og passiver, blev vedtaget med knap 
97% af stemmerne. Bankens vedtægter 
krævede 5/i vedtagelse, hvilke så rigelig 
blev opnået.

I sin anbefaling af overdragelsen sagde 
bankens formand, direktør Johs. Chris
tensen på generalforsamlingen bl.a. (citat 
fra 100 år jubilæumskriftet):

”Vz vil endnu en tid kunne klare os, men 
udviklingen løber hurtigere og hurtigere for de 
små banker, og marginalrenten bliver mulig-

119



vis noget mindre end i de senere dr. En anden 
og væsentlig årsag er den, at bankens kunder 
så al sige er ved al vokse os over hovedet - vi 
har ikke tilstrækkelige midler til al tillredsstille 
deres lånebehov. Endelig kommer Landmands
banken (Danske Bank) med en filial i Hor
sens. Jeg tror derfor, det er rigtigt at fusionere 
nu, ellers får vi to "Privatbanker” i Horsens".

Horsens Privatbank blev således med til
bagevirkende kraft fra l.jan. 1971 overta
get af Privatbanken i Kjøbenhavn. Meto
den, der blev anvendt ved overtagelsen, 
var den samme, som blev brngt ved over
tagelsen af Fredericia Privatbank.

Kort tid efter at sammenslutningen 
havde fundet sted, meddelte bankdirek

tør Peter N. Lund, at han på grund af 
sygdom så sig nødsaget til at søge sin 
afsked, og Tage Møller forfremmedes til 
direktør.

Ved den store fnsion mellem Privat
banken i Kjøbenhavn, Andelsbanken og 
Sparekassen SDS til Unibank i 1990 blev 
bankhnset på hjørnet af Jessensgade og 
Levysgade rømmet, og alle aktiviteterne 
samlet på Rådhnstorvet. Horsens Privat
bank er i dag en del af Nordea i Horsens, 
og på adressen i Jessensgade sælges 
’’Svanekøkkener”. Alle filialer er nedlagt.

Kolding Folkebank
Kolding Folkebank A/S kan i'øre sin

Horsens Privatbanks blev fra I .januar 1971 overtaget af Privatbanken i København, Fremgangsmaden der blev anvendt 
ved overtagelsen var den samme som Privatbanken anvendte overfor Prederieia Privatbank, Begge fik et tilbud, som de 
ikke kunne sige nej til! Horsens Privatbanks tidligere hovedsæde i fessensgade blev afhændet i 1990 ved fusionen til 
l 'nibank og er idag domieil for firmaet Svane køkkener.
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historie tilbage til 1873. Det er et af de 
pengeinstitutter i landet, som har haft 
den mest bemærkelsesværdige start. Ban
ken er så at sige groet ud af den politiske 
strid, som Venstre og Højre førte så dra
matisk i de første år af 1870erne. Venstre
mandene på Koldingegnen følte ikke, de 
fik den rette behandling i de ældre pen
geinstitutter i byen og søgte råd hos den 
kendte folketingsmand og skolelærer 
Chresten Berg, der også stod bag opret
telsen af Kolding Folkeblad. Venstreman
dene var jo dengang ’’folket”.

De politiske dønninger omkring ban
ken var så store, at egnens pengestærke 
højremand end ikke kunne deltage i den 
første aktietegning. Banken blev dog 
senere afpolitiseret og blev en decideret 
erhvervsbank ikke mindst for landbruget 
og dertil byens største bank.

Folkebanken, som den hed i daglig 
tale, begyndte i beskedne lokaler, i et leje
mål hos bankens første direktør, køb
mand Groos i Helligkorsgade 4. I 1883 
llyttede man til nye egne lokaler på hjør
net af Jernbanegade og Slotsalle, 
Jernbanegade 5, som gennem årene er 
blevet kraftigt udbygget, sidst så sent som 
i 1970/71.

Op gennem årene havde banken etab
leret filialer i Vejen (Vejen Folkebank), 
Egtved, Bække, Jordrup, Bramdrupdam, 
Vester Nebel og Sønderport i Kolding by, 
sidstnævnte i et fælleshus sammen den 
lokale sparekasse og Kolding Laane- og 
Diskontokasse.

I slutningen af 1960erne var der i 
Kolding udover den nævnte anden lokale 
bank, to københavner- banker - Andels
banken (i dag Nordea) og Landmands

banken (Danske Bank), d.v.s. de to an
dre, Privatbanken og Handelsbanken 
manglede.

Banken var på det folkevalgte plan lidt 
anderledes organiseret end tilsvarende 
banker dengang.

Der var intet repræsentantskab, men til 
gengæld en generalforsamlingsvalgt be
styrelse på 12 mand med et lille forret
ningsudvalg til de løbende sager.

I 1970 bestod Folkebankens ledelse af 
bankdirektørerne Poul V. Larsen og Val
demar Holsgaard med proprietær A. 
Vind Thomsen, Dalby, som bestyrelsesfor
mand. Det var sindige folk, der gennem 
årerne havde ført en forsigtig politik og 
konsolideret sig.

Aktiekapitalen var i 1970 nået op på
7,5 mil. kr., balancen 213 mil. og et over
skud på 3,3 mil. kr. - det største i bankens 
97 år. Det var en velindtjenende, solid og 
likvid mellemstor provinsbank, der ofte 
anbragte korte indskud i andre banker 
f.eks. Horsens Bank.

Men udover tidens pres og krav fra er
hvervslivet om større bankenheder havde 
Kolding Folkebank nok også et generati
onsskifteproblem. Direktør Poul V. 
Larsen, der var bankens drivende kraft, 
var efterhånden kommet op i årene, og 
Valdemar Holsgaard, alle hans egenska
ber taget i betragtning, var ikke manden, 
der kunne føre banken videre alene. 
Enten måtte Poul Larsen afløses af en 
driftigere mand, eller også måtte der ske 
noget andet, der kunne imødekomme 
kravene fra omverdenen.

Man kunne jo lade sig sælge til Privat
banken eller Handelsbanken i Køben
havn, eller gå til Provinsbanken i Aarhus
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eller Jyske Bank i Silkeborg, men nej, 
Poul V. Larsen fik en anden ide. Kunne 
man skabe en ny stor bank ved at gå sam
men med Veile Bank og Horsens Bank 
var begge ’’hans” problemer løst.

Derfor tog han i foråret 1967 først kon
takt til direktionen i Veile Bank, og da 
man der sagde ”top”, ringede han til 
direktør Carl Sørensen i Horsens, som 
han havde særdeles gode relationer til. 
Carl Sørensen var skeptisk, navnlig ved 
tanken om Veile Bank, men der blev 
holdt et par indledende møder i al hem
melighed. Man kunne ikke komme uden
om Vejle; Kolding og Horsens kunne ikke 
noget sammen alene. På et møde i 
Folkebankens lokaler mellem direktio
nerne fra de tre banker - uden for nor
mal åbningstid - var man enige om, at 
meget talte for en fusion mellem de tre 
banker, men måtte dog konstatere, at de 
var langt fra hinanden. Et afgørende 
punkt var centralisering/ decentralise
ring. Kolding og Horsens ville have lokal 
selvbestemmelsesret, medens Vejle gik 
ind for en fusion, der hurtigt skulle blive 
til én bank.

Kontakten mellem de tre banker blev 
opretholdt, men først i vinteren 1969 
enedes man om at mødes på ny. Der kom 
gang i forhandlingerne, der blev holdt 
meget hemmelige. Man nåede mellem de 
tre banker - langt om længe - i sommeren 
1970 til enighed om en aftale, der inde
bar en fælles bestyrelse på 7 mand, hvor
af de 2 skulle komme fra Kolding, herun
der den ene viceformand. Af Kolding 
Folkebanks 12 mands store bestyrelse 
skulle 5 indgå i et forretnings-udvalg med 
kreditkompetance. Sammen med forret

ningsudvalgene fra de 2 andre byer skul
le det udgøre bankrådet, der skulle vælge 
bestyrelsen. Der skulle dannes et lokalråd 
og de to koldingdirektører kunne ind
træde i den nye banks direktion. Den nye 
fusionsbanks generalforsamling skulle 
holdes på skift i de tre byer. Folkebankens 
medarbejdere kunne fortsætte på uæn
drede vilkår og stilles lige med de to øvri
ge bankers medarbejdere ved stillingsbe
sættelser og lignende.

Så langt så godt.
Direktøren for den anden lokale bank, 

Kolding Laane- og Diskontokasse - kaldet 
Diskontokassen - H. Thrige Laursen, vid
ste, at Folkebanken på et tidspunkt havde 
haft fusionsdrøftelser med andre banker. 
Han havde henvendt sig til Folkebankens 
direktion og udtrykt ønske om at 
’’komme med”, hvis forhandlingerne blev 
genoptaget. I Folkebanken ville man 
gerne have Diskontokassen med - så var 
der jo en konkurrent mindre og det 
historiske opgør fuldendt. Man ville der
fra i givet fald være indstillet på at gå ind 
i fusionen samlet på en sådan måde, at 
der kun blev et hovedsæde i Kolding og 
dermed kun et forretningsudvalg, der 
kunne bestå at 3 fra Folkebanken og 2 fra 
Diskontokassen - det ville passe i størrel
sesforholdet.

I Horsens Bank og Veile Bank var man 
også interesseret i at få den anden 
Kolding-bank med, men først skulle for
handlingerne mellem de tre gøres færdi
ge, og så kunne man efter sommerferien 
drøfte Diskontokassens optagelse. Det 
skulle sikres, at fusionen kunne gennem
føres mellem de tre banker, som havde 
forhandlet så lang tid, uanset hvilke st.il-
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ling Kolding Laane- og Diskontokasse 
måtte tage. I august 1970 orienterede 
man så ledelsen i Diskontokassen og invi
terede til et fælles møde. Men de meldte 
fra p.g.a. formuleringen i fusionsaftalen 
om forholdet til Provinsbankforeningen, 
hvor de tre med Veile Bank i spidsen var 
indstillet på at holde sig ude og være 
’’frie”, medens Diskontokassen gennem 
dens direktør var varm tilhænger af for
holdet til denne institution.

Der blev hurtigt forfattet et nyt stykke 
papir, hvorefter spørgsmålet om forhol
det til Provinsbankforeningen ’’formelt” 
blev udskudt til afgørelse af fusionsban
kens fremtidige ledelse, og så tiltrådte 
Diskontokassen den fusionsaftale de tre 
øvrige banker var blevet enige om.

Da aftalen nu var på plads meddelte 
direktør Poul V. Larsen, at han ville træk
ke sig tilbage på grund af alder. Bankens 
problemer ville nu blive løst. Direktør 
Holsgaard fra Folkebanken og direktør 
Thrige Laursen fra Diskontokassen 
kunne herefter dele Koldings 2 direkti
onspladser i fusionsbanken, som skulle 
hedde Aktivbanken.

Det blev aftalt, at en ny fælles udlands
afdeling skulle oprettes i Kolding i Folke
bankens hus - et klart plus for Kolding 
Folkebank. I Aktivbankens bestyrelse ville 
Folkebankens bestyrelsesformand pro
prietær A. Vind Thomsen indtræde som 
den ene af Koldings 2 medlemmer og 
som viceformand.

Til det nye forretningsudvalg i Kolding 
ville Folkebanken levere 3 medlemmer, 
nemlig foruden Vind Thomsen, fiskeeks
portør Knud Petersen og proprietær 
Julius Buch. Den store bestyrelse indtråd

te sammen med Diskon to kassens repræs
entantskab i det nye lokalråd for Kolding.

Da Kolding Folkebank jo ikke som de 
tre andre havde noget repræsentantskab, 
blev der selvsagt ikke holdt noget repræs
entantskabsmøde den 30. september, 
men man var med bestyrelsens tidligere 
beslutning om at tiltræde fusionsaftalen 
allerede klar til at forelægge sagen på en 
generalforsamling. Som i Vejle og Hor
sens blev fusionsplanen offentliggjort 
den 1. oktober, og den blev godt modta
get både af kunder medarbejdere og 
pressen. Køben havnerban kerne holdt sig 
i ro overfor de 2 Koldingbanker, men Pri
vatbanken i København oprettede straks 
en filial i Kolding.

De uvildige vurderinger af Folkeban
kens aktiver viste, at banken i forhold til 
de tre andre var ganske godt polstret. For 
at bringe paritet mellem bankernes aktie
kapitaler måtte Folkebankens aktionærer 
have udleveret 33% flere friaktier og 
nytegne næsten 3 gange så mange aktier 
til kurs 105 som i de tre andre banker. Det 
betød at 3000 kr. gamle aktier gav 2000 
kr. friaktier og ret til nytegning af 2000 kr. 
aktier til kurs 105. Derved fik aktionærer
ne her økonomisk mere ud af det end i 
de tre andre banker. Folkebankens aktie
kapital på 7,5 mil. kr. kom herefter op på
17,5 mil. ud af Aktivbankens samlede ak
tiekapital på 70 mil. kr.

Der blev afholdt ekstraordinær gene
ralforsamling den 1. februar 1971 på 
Slotshotellet i Kolding.

233 aktionærer mødte frem, og uden 
debat blev fusionen vedtaget med 96% af 
stemmerne.

Da der i h. t. bankens vedtægter ikke
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var mødt aktionærer nok, blev der IS. 
februar afholdt yderligere en ekstraordi
nær generalforsamling, og her blev fusio
nen enstemmigt endelig vedtaget.

Med vedtagelser også i Horsens Bank 
og Veile Bank var dannelsen af Aktivban
ken pr. 1. januar 1971 en kendsgerning- 
ligegyldig hvilken beslutning aktionærer
ne i Kolding Laane- og Diskontokasse 
måtte tage.

På den ordinære generalforsamling 
den 27. marts 1971 - der også blev af
holdt på Slotshotellel - kunne man gøre 
’’endelig” op. Det flotte regnskab blev 
modtaget med applaus, valgene til Aktiv-

Kolding k'olkebanks domicil i Jernbanegade 5. Kl Jtar dr 
efter Aktivbankens indlemmelse i Sydbank i 1994 blev 
Sydbanks aktiviteter samlet i Jernbanegade 14 og Kolding 
l'olkebanks gamle bankbus ajluendet. 1 dag har Jyske 
Ilank til h use her.

bankens ledende organer gennemført 
uden problemer, og det hele sluttede 
med hyldest og takketaler.

Folkebankens og Diskontokassens akti
viteter blev i 1978 samlet i Folkebankens 
hus i Jernbanegade 5. Kolding Folkebank 
fortsatte sit virke som en del al Aktivban
ken og blev i 1994 en del al Sydbank, der 
i forvejen havde en stor afdeling i Kol
ding. Et par år eher Sydbanks overtagelse 
af Aktivbanken, blev Sydbanks aktiviteter 
i Kolding samlet i deres regionshoved
kontor i Jernbanegade 14 og den gamle 
Folkebanks hus afhændet. I dag har Jyske 
Bank til huse i Jernbanegade 5. Af 1 llial- 
nettet er kun filialerne i Vejen, Egtved og 
Sønderport tilbage, resten er nedlagt.

Horsens Bank
Horsens Bank startede sin virksomhed i 
1896. Initiativet til bankens dannelse blev 
taget af en kreds al byens købmænd og 
fabrikanter, der i den stærkt voksende by 
ønskede, som der står skrevet i stiftelses
protokollen, ”e/7 Bank mere som Coraurenl 
til den hervcerende EM al af Handelsbanken 
(København) "Banken for Horsens eg Om
egn ”, der stiller for store Vanskeligheder for 
Kjøbmandsstanden, når dennes Medlemmer 
ønsker at disponere over større Pengesummer”.

Banken lejede sig ind på Jørgensens 
Hotel - i lokaler på hjørnet al Graven og 
Søndergade. Her blev man i 60 år til 
1956, hvor banken Hyttede over på den 
anden side af Søndergade i nr. 18 og 20 i 
en nyopført bankbygning - tegnet al arki
tekt Erik Wibroe - indrettet med den tids 
mest moderne teknik. Banken havde alle
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rede i 1916 erhvervet det pågældende 
areal, hvor Kragh og Soles Gaard lå, med 
henblik at få foden under eget tag, men 
krige, depressioner osv. kom til at betyde, 
at der kom til at gå 40 år, inden drømmen 
om eget bankhus gik i opfyldelse.

Horsens Bank blev i folkemunde kal
det ’’Maxis Bank” efter bankens navnkun
dige direktør fra 193S til 1960 - Max 
Christensen - og var byens bank - banken 
for erhvervslivet, det store landbrug, han
delen og industrien. Fra starten og op 
gennem tiderne var der blevet oprettet 
filialer i oplandet - Uldum - Tørring - 
Hovedgaard - Rask Mølle - Hedensted - 
Løsning - Nørre Snede - Klovborg og 
Juelsminde. Da Horsens by geografisk 
voksede kraftigt i 1960erne, blev banken 
udbygget med et indenbys filialnet - 
Sønderbro - Sundvej og Bjer revej.

I 1970 bestod ledelsen i Horsens Bank af 
direktørerne Carl Sørensen og Erling 
Høgsaa med tobaksfabrikant Potil Peter
sen som bestyrelsesformand.

Ved udgangen af 1960erne var kun en 
af de 4 landsdækkende hovedbanker - 
Den Danske Landmandsbank, Kjøben
havns Handelsbank, Privatbanken i Kø
benhavn og Andelsbanken - repræsente
ret i Horsens, nemlig Handelsbanken. 
Privatbanken forventede at overtage 
Horsens Privatbank og Andelsbanken 
Horsens Landbobank. Landmandsban
ken var hovedbankforbindelse for Hor
sens Bank og forsynede den venligt med 
likviditet, når det kneb - velnok med den 
hensigt - hvad der også blev tilkendegivet- 
at når Horsens Bank ikke kunne/ville 
mere, så ville Landmandsbanken komme

ind i billedet som en mulig fusionspart
ner.

Ved dannelsen af Jyske Bank i 1967 
ved sammenlægning af de 2 banker i Sil
keborg og de 2 banker i Kjellerup, var der 
derfra ønsker om, at Banken for Brød
strup og Omegn og Odder Landbobank 
og Horsens Bank også skulle/kunne ind
gå i denne nye bank. Brædstrup og Od
der kom senere med, men følerne til 
Horsens Bank blev afvist. Døren til Jyske 
Bank stod åben, men i Horsens ville man 
af politiske grunde ikke ’’underlægges”

Et par dage i 1056 havde Horsens Hank to adresser: 
Bygningen på sydsiden af Søndergade (nr. 18-20, i dag 
Sydbanks hovedkontor for Horsens regionen) var lige ble
vet indviet, men det gamle skilt på bygningen på hjørnet 
af Søndergade og Graven sidder der endnu!
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den stærkt dominerende bank fra Silke
borg. Horsens vendte - selvom byen lå i 
det daværende Skanderborg amt - ryggen 
mod nord og Norup (den stærke mand i 
Jyske Bank) og ansigtet mod syd.

Da Horsens Bank i 1970 - tiden for
handlinger med Landmandsbanken i 
København - valgte at indgå i fusion med 
Veile Bank, Kolding Laane- og Diskonto
kasse og Kolding Folkebank og dannede 
Aktivbanken, etablerede Landmandsban
ken - nn Danske Bank - omgående en fil
ial i Horsens, oven i købet i det hus, hvor 
Horsens Bank indtil 1956 havde drevet 
bank. Danske Bank fik ikke banken, men 
huset.

Direktør Carl Sørensen udgjorde sammen med Erling 
Høgsaa ledelsen i Horsens Bank i 1970, da banken efter 
at, have afvist at blive en del af Jyske Bank, sammen med 
Veile Bank og Kolding Eolkebank valgte at gå ind i dan
nelsen af Aktivbanken.

Ved fusionen havde Horsens Bank - 
efter 75 års virke - en aktiekapital på 9 
mil. kr., en balance, der de sidste 2 år var 
vokset fra 200 mil. til 250 mil.kr og et 
overskud for det sidste regnskabsår på 2,9 
mil. kr. - det største i bankens historie. 
Det var en betydelig provinsbank.

Hvorfor valgte Horsens Bank så at 
indgå som en del af Aktivbanken? Der var 
flere årsager.

Som sagt vendte bankens ansigt mod 
syd, også selvom der i mange år havde 
været hård konkurrence mellem Horsens 
og Vejle by, både på del forretnings- ud
viklings- og sportsimessige område. Ban
kens filialer var også placeret i den vestli
ge og sydlige del af amtet, og banken 
havde mange kunder fra dette område.

Et andet argument for Horsens Bank 
var, at Veile Bank et par år forinden havde 
opfundet en ny kontoform, indskud på 
12 mdrs. opsigelse til en lidt højere rente, 
end pengeinstitutterne ellers gav. Det 
betød, at indlånskapitaler fra hele landet 
strømmede til Vejle. Det var en hård kon
kurrence og alvorligt brud på Provins
bankforeningens renteaftale. Horsens 
Bank måtte vælge mellem loyalitet over
for de øvrige medlemmer af Provinsbank
foreningen eller følge Veile Bank. Indlån 
var også for Horsens Bank et vigtigt 
’’råstof”; banken ville kvades langsomt i 
konkurrencen med Veile Bank, hvis den 
ikke fulgte trop.

Desuden måtte man nok i Horsens - 
ligesom i Kolding - erkende, at der var et 
generationsskifteproblem. Direktionen 
var blevet forynget gennem direktør 
Niels Jespersens pensionering og erstat
ning med direktør Erling Høgsaa, men
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direktør Carl Sørensen nærmede sig også 
pensionsalderen, og dermed var ledelsen 
for svag til fremtidens udfordringer. Også 
et argument for at indgå i en fusion.

Ganske vist var indtjeningen i banken 
god, men likviditeten til tider meget 
stram og kunne ikke følge med de mange 
erhvervskunders ønsker. Man blev på det 
punkt mere og mere afhængig af lån fra 
andre banker, og hvis så egne indlån svig
tede og gled til Vejle? Horsens Bank hav
de et reelt likviditetsproblem, og det 
fremgår klart af bestyrelsesprotokollen, at 
problemet blev værre og værre.

Man måtte gang på gang sig nej tak til 
store attraktive udlån.

Så, rent ud sagt, man havde ikke noget 
valg. Aktivbanken var trods alt et meget 
bedre alternativ end Danske Bank og 
Jyske Bank, og den ville efter alt at 
dømme blive en betydelig bank - måske 
den betydeligste i Vejle Amt. Den nydan
nede ’’Provinsbanken” var heller ikke no
get alternativ. Arhus var vel (næsten) lige 
så slemt som København, alle pladser i 
dens direktion var besat, og så var der en
delig edb - problematikken; Horsens 
Bank var med i Bogføringsforeningen 
’’Bankdata”, og det ville blive endog 
meget kostbart at blive frigjort herfra. 
Med udsigten til, at Privatbanken i 
København ville overtage Horsens Privat
bank og Andelsbanken på et tidspunkt 
overtage Horsens Landbobank med deraf 
følgende pres fra Danske Bank for at blive 
repræsenteret i Horsens by, var det svært 
at fortsætte som single. Man måtte søge 
mere lige partnere. Så hvis man ved en 
fusion kunne få modvægt med en bank 
fra Kolding og ’’politisk styr” på den

større og ledelsesmæssige stærke Veile 
Bank, var det nok i situationen den muli
ge vej frem.

Det var på denne baggrund, Horsens 
Bank allerede i foråret 1967 fik en ufor
mel henvendelse fra direktør Poul V. 
Larsen, Kolding Folkebank, om at drøfte 
mulighederne for en fusion mellem de to 
banker og Veile Bank.

Veile Bank og Horsens Bank havde 
gennem årene konkurreret kraftigt i 
Bjerre Herred ( landet mellem Horsens 
og Vejle) og forholdet havde ofte været 
køligt. Med Kolding Folkebank, specielt 
på direktionsplan, havde Horsens Bank 
derimod særdeles gode relationer. Der 
blev i hemmelighed afholdt et par møder, 
man udvekslede synspunkter og var enige 
om, at meget kunne tale for en fusion af 
de tre banker (Kolding Laane- og 
Diskontokasse kom først ind i billedet på 
et ret sent tidspunkt, se ovenfor). Man 
måtte dog konstatere, at bankerne fore
løbig var temmelig langt fra hinanden. 
Hvor Veile Bank gik stærkt ind for en fusi
on, der hurtigt skabte én bank, var de to 
andre mere forbeholdne og fastholdt, at 
man i vid udstrækning måtte opretholde 
lokal selvbestemmelsesret.

I de følgende år opretholdt de tre ban
ker kontakten på direktionsplan, men om 
nogen egentlig mødevirksomhed var der 
ikke tale. Horsens og Kolding var nervøse 
for den stærkt dominerende Veile Bank 
og dens ledelse.

Udviklingen indenfor banksektoren og 
erhvervslivet pressede dog alle parter til 
et eller andet, og i vinteren 1968/69 
prøvede man igen. Fusionsforhandlinger 
blev lange og svære, der blev holdt et utal
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af møder - flere og flere personer blev 
inddraget, men det lykkedes bl.a. af hen
syn til børsetikken at holde alle forhand
lingerne hemmelige. Ville Vejle blive et 
reelt hovedsæde? Skulle man spørge i 
Vejle kunne man ligeså godt spørge i 
København eller Aarhus! Det var også 
almindelig kendt, at den pris de køben
havnske storbanker og den nye Provins
banken betalte ved overtagelse af andre 
banker, var særdeles kulant, set fra såvel 
bankledelsen som aktionærside. Det var 
derfor nødvendigt, at denne fusions
løsning i hvert fald på kort sigt kunne for
svares overfor aktionærerne, det var jo 
dem, der i sidste ende skulle sige ja. Der 
var problemer omkring bestyrelsens og 
direktionens kompetencer og sam
mensætning.

Til sidst, d.v.s. hen på sommeren 1970, 
blev de tre banker - efter bistand fra ban
kinspektør Bjørn Jensen - enige om en 
fusionsaftale. Horsens ville få 2 af de 7 
bestyrelsesposter, herunder den ene af de 
viceformænd. De ’’gamle” bestyrelser blev 
til lokale forretningsudvalg, der fik kre
ditgivningskompetence. De tre forret
ningsudvalg kom til at udgøre et nyt 
organ, et bankråd, der skulle vælge besty
relsen. De ’’gamle” repræsentantskaber 
blev til lokalråd. Direktionen kom til 
bestå af de tre bankers 5 direktionsmed
lemmer, der både skulle være lokaldirek
tører og medlemmer af den samlede 
ansvarlige direktion.

Dette kom for Horsens Bank til at 
betyde, at købmand Levy Grønfeldt og 
direktør, konsul Axel Schur indtrådte i 
den nye banks bestyrelse - med sidst
nævnte som en at de 2 viceformænd.

Tobaksfabrikant Poul Petersen var blevet 
alvorlig syg og kunne ikke påtage sig 
opgaven, han døde i 1972.

Direktørerne Carl Sørensen og Erling 
Høgsaa indtrådte i direktionen. Der skul
le være hovedsæde i Horsens - ligesom i 
de to andre byer. Generalforsamlingen 
skulle holdes på skift i de tre byer. Alle 
medarbejdere kunne forsætte på uforan
drede vilkår og skulle ved forfremmelser 
og besættelser af stillinger stilles lige. 
Andre banker kunne komme med, men 
som filialer. Dermed var sol og vind delt 
lige, og hver i sær følte, at de havde fået 
den mulige indflydelse.

Sidst i august 1970 tiltrådte Kolding 
Laane- og Diskontokasse - efter korte for
handlinger - aftalen.

Der var i Horsens ikke på noget tids
punkt ønsker om at få Horsens Privat
bank og Horsens Landbobank med; det 
ville kun have vanskeliggjort forhandlin
gerne yderligere.

Fusionsaftalen blev forelagt de enkelte 
bankers repræsentantskaber på møder, 
indkaldt med kortest mulig varsel, man
dag aften den 30. september. Den blev 
enstemmigt vedtaget alle steder og 
offentliggjort.

Inden der kunne holdes generalfor
samlinger skulle bl.a. bankernes aktiver 
uvildig vurderes med henblik på fastsæt
telse af de reelle egenkapitaler for gen
nem aktiekapitaludvidelser at få bragt 
overensstemmelser - paritet - mellem 
aktiernes indre værdi i de 4 banker.

I Horsens Bank skulle aktiekapitalen 
på de 9 mil. kr. udvides ved udstedelse af 
4,5 mil. (50 %) friaktier ved overførsel fra 
reserverne, og nytegning af 2,25 mil.kr.

128



(25%) nye aktier til kurs 105 med for
trinsret for gamle aktionærer. D. v. s. at 
for 1000 kr. gi. aktier fik man gratis 500 
nye og yderligere 250 til kurs 105. Det var 
’’betalingen” til aktionærerne og herefter 
mødte Horsens Bank med en aktiekapital 
på 15.750 mil. kr. til samme kursværdi 
som de øvrige 3 banker.

Fusionsforslaget blev godt modtaget 
både i pressen og blandt kunder og med
arbejdere - der var kun smådrillerier om 
’’fænomenet i Vejle”. På den ekstraordi
nære generalforsamling den 28. januar 
1971 i Haandværkerforeningen blev fusi
onen da også efter en meget kort debat 
vedtaget med overvældende tilslutning. 
De 150 mødte aktionærer afgav 12696 ja
stemmer og kun 98 nej-stemmer. Da ban
kens vedtægter krævende 2 ekstraordi
nære generalforsamlinger til vedtagelse 
af et sådant forslag, måtte aktionærerne 
indkaldes en gang til - den 12. marts - og 
her blev forslaget endelig vedtaget - 
enstemmigt. Da fusionsforslaget også var 
blevet vedtaget i de tre andre banker, var 
Aktivbanken en realitet med virkning fra 
1. januar 1971. På den ordinære general
forsamling den 18. marts kunne man så 
med den traditionelle spisning tage 
afsked med Horsens Bank. Godt en må
ned efter - den 2. maj - fejrede banken 
sit 75 års jubilæum. Også denne begiven
hed kom til at stå i fusionen og den ny 
Aktivbanks tegn.

Horsens Bank levede videre gennem 
Aktivbanken, fusionerede i 1990 med 
Horsens Landbobank, og blev i 1994 en 
del af Sydbank, men det er en anden 
historie. 1 de gamle banklokaler på hjør
net af Søndergade og Graven sælges der i

dag modetøj til unge damer. På 
Søndergade 18-20 drives stadig bank. I 
dag danner huset rammerne om Syd
banks hovedkontor for Horsens regio
nen. De fleste af Horsens Banks filialer 
består stadig, men Hovedgaard, Klov
borg, Uldum og Sønderbro i Horsens er 
nedlagte og aktiviteterne overført til 
andre afdelinger.

Foreløbig afslutning
I næste udgave af Vejle Amts Årbog - 
årgang 2004 - følger historierne om Veile 
Bank, Kolding Laane- og Diskontokasse, 
og Horsens Landbobank, som sammen 
med Kolding Folkebank og Horsens Bank 
blev til Aktivbanken. Vi følger også Aktiv
bankens turbulente og dramatiske sidste 
år, herunder turen til Topdanmark og til 
sidst salget til Sydbank.

Kilder
Banktilsynets senere Finanstilsynets årlige beretnin
ger, 1966, 1967,1968,1969,1970, 1971,1988 og 1991, 
Finanstilsynets hjemmeside
Finansrådets hjemmeside
Rigsarkivets hjemmeside
Kristian Møller: Veile Banks jubl. skrift 1954 - 
Erhvervsarkivet
Kristian Møller: ”En dag i banken” i anid. af 
Kolding Laane-og Diskontokasses 100 års jubl. 1956
- Erhvervsarkivet
A/S Fredericia Privatbank 1919-1944jubilæumskrift
- Fredericia Bibliotek
Særtryk om Veile Bank, Kolding Laane- og 
Diskontokasse, Kolding Folkebank og Horsens 
Bank, udgivet af Jydske Tidende A/S med tekst af 
Harald Brogaard Jensen, 1970
Fredericia Dagblad 10/9.1919, 27/9.1969, 8/9,16/9 
og 24/9.1970, 2/1. 1975
Horsens Folkeblad 28/11 1952, 25/10 og
27/10.1956, 3/5, 26/5 og 30/5.1967, 17/2 og
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19/2.1968, 1/10, 2/10,15/10.1970, 13/11.1970,
27/4.1971, 3/5.1971, 4/5.1971, 27. 28 og
29/1.1971, 6/2.1971,
10/3. 1971, 19/3.1971, 22/12.1989, 9/1.1990,
13/1.1990, 24/1.1990 og 27/3.1991,
Jydske Tidende Kolding 9/9. 1970, 2/2, 16/3 og 
28/3.1971
Aktuelt - Horsens Vejle 4/2. 1971
Silkeborg Avis 26/5.1967, 17/2 og 19/2.1968,
Vejle Amts Folkeblad 28/1, 16/3 og 18/3 1971 
Fusionsaftale af 24. august 1971 mellem Horsens 
Bank, Kolding Folkebank og Veile Bank og senere 
tiltrådt af Kolding Laane- og Diskontokasse 
Horsens Banks stiftelsesprotokol 1895/96 
Byarkivet
Horsens Banks bestyrelsesprotokol nr.l - Byarkivet 
Horsens Banks bestyrelsesprotokol nr.6 - Sydbanks 
arkiv
Horsens Banks repræsentantskabsprotokol 1955- 
1971 - Svdbanks arkiv
Horsens Banks generalforsamlingsberetninger 
19/2.1970, 28/1.1971, 18/3.1971 - Sydbanks arkiv 
Veile Banks generalforsamlingsberetning for 1970 - 
Sydbanks arkiv
Arsregnskaber: Banken for Brædstrup og Omegn 
1967, Fredericia Privatbank 1969, Horsens Bank 
1970, Horsens Privatbank 1970, Sydbank 1994 og 
2001, Veile Bank 1970, Horsens Landbobank 
1989,Aktivbanken 1983 - 1987 - 1989 - 1992 - 1993, 
Topdanmark Bank 1994,
De danske Provinsbankers Forening: Bankerne og 
Samfundet, 1955
De danske Provinsbankers Forening - 75 år, 1980
Gyldensdals Leksikon 1977, bind 2, side 89
Ole Lange: Med Jyske Øjne. 1992
Carl Th. Jørgensen: Jessensgade - Horsens entré
gennem hundrede år. 1971
Erling Høgsaa: Aktivbanken indtil 1987 - ikke udgi
vet - Erhvervsarkivet i Aarhus 
Aktivbanken: Imagebrochure på engelsk , nov. 1980 
Ib Overgaard Andersen: Brev til Unibank dat. 17/9. 
1994, Nordeas arkiv
Tage Møller: Referat af samtale om Horsens 
Privatbank, 2003
Jens Gade: Samtale om Fredericia Privatbank, 2003 
Søren Peter Hansen: Refereret samtale om Horsens 
Landbobank, 2003
Gert Kristiansen: Refereret samtale om Aktivban
ken, 2003,
Carsten Andersen og Mogens Asmund: Refereret

samtale om Sydbanks overtagelse af Aktivbanken, 
2003,
Niels Hede Nielsen: Refereret samtale om 
Aktivbanken, 2003,
Telefonnøgle, Brædstrup 1967 og 1970
Telefonnøglen for Horsens 1957/58, 1968/69,
1969/70, 1973/74
Vejle Vejviser fra 1966 til 1972.
Fredericia Vejviser 1966 og 1970/71 
Sammenslutningsaftale af 18. nov. 1990 mellem 
Horsens Landbobank, Aktivbanken og Topdan
mark, Sydbanks arkiv,
Overdragelsesaftale af 3. maj 1994 mellem 
Topdanmark og Sydbank Sønder jylland om Aktiv
banken - Sydbanks arkiv,
Focus - Topdanmarks medarbejderblad febr. 1992, 
Ekko - Sydbanks aktionærblad sep. 1994 
Horsens Landbobanks jubilæumsskrift 1925-1965 
Horsens Landbobanks bestyrelsesprotokol 1989/91, 
Sydbanks arkiv
Horsens Landbobanks generalforsamlingsprotokol
1986/91, Sydbanks arkiv
Forfatterens egne oplevelser og notater.
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Nyt om fortiden i Vejle Amt
Barrit-Vrigsted Lokalarkiv
Barrit Langgade 47, 7150 Barrit
Kontaktperson: Karsten Bjerreskov, Sknlsballevej 
1 1, Vrigsted, 7140 Stouby, tlf. 75 69 1 1 75 
e-mail: karslen.bjerreskov@rnail.lele.dk

Det bar vieret et roligt ar, både indsamlingsmæs- 
sigt og formidlingsmæssigt - heldigvis. Vi har 
brugt meget tid på al indføre den ny person
kreds bag arkivet i arkivets indhold og funktion.

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening
Bra'dstrupegnens Hjemstavnsforening, 
Østergade 9, 8740 Brædstrup 
www.braestrnparkiv.dk 
Mail: hjeinstavn@inail.dk 
Kontaktpersoner:
Eivind Jørgensen, Nørrehusvej 52, 8740 Bræd-
strup. 4 lf. 75 75 23 56
Ruth Dam, Brokhøjvej 29, 8740 Brædstrirp.
4'lf. 75 75 42 90 - mail: ruth_dam@post.tele.dk

Foreningen havde 30 års fødselsdag i slutningen 
;if 2002. Foreningen er gennem mange år nu 
vokset i mange forskellige retninger. Vore med
lemmer er meget aktive omkring hjivlp på arki
vet, gårdmuseel Stjernholm og ikke mindst i for
bindelse med arrangementer.

Foreningen har nu 325 medlemmer, heraf er 
omkring 100 aktive i de daglige gøremål for at 
holde aktiviteterne på et attraktivt niveau.

I løbet iif 2002 arrangerede for eningen følgende
iikt iviteler/udst illinger
5. maj udstilling Ira Frihedssanrlingen
Bønders husflid og bierhverv
Bondebryllup
Krummelurer frit eget køkken.
Museumsjul 2002

I efteråret udgav foreningen det 16. årsskrift. Fn

bog på ea. 110 sider. Efterhånden har foreningen 
udgivet omkring 2000 sider med kommunens 
historie. Næste nummer er under forber edelse.

På arkivet bliver der om aftenen indtastet 
registreringer på ARKIBAS, og der granskes og 
noteres faets om de mange indleverede billeder.

Generelt et højt aktivitetsniveau, som kræver 
nogle ildsjæle for at det hele går op i en helhed, 
da ’’ledelsen” stadig skal findes blandt de uløn
nede og blandt personer med mange andre 
kasketter'!

Hvem sagde noget om: ”Den nye arkivlov”, 
’’markedsføring”, ’’filmoptagelse her og der”, 
’’møder med off. kontorer”, ’’byggeplaner for 
museet”, ’’udgivelse af sognebog” og så alt del 
andet.

Vi har ikke brug for aktivering, men kunne 
man forstille sig, at ’’samfundet” blev inddraget i 
arkiv-/museumsarbejde i fremtiden?

Kom og besøg vor museumsgård i Nim - Hele 
sommerperioden er der åbent hver søndag, men 
følg med på hjemmesiden angående tider og 
aktiviteter.

/<// af foreningens utrættelige støtter - Ruth Dam sælger 
bøger, film og årsskri/ler i forbindelse med Museumsjul 
2002.
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Børkop Lokalhistoriske arkiv
Ågade 6, 7080 Børkop, tlf. 75 86 60 27, 
e-mail: borkop.arkiv@niail.dk 
Hjemmeside: siteeenter.dk/arkiv-borkop 
Leder: Preben Mikkelsen, tlf. 75 86 88 06

Arkivet dækker hele Børkop kommune (de 4 
gamle kirkesogne: Gauerslund, Gårslev, Smid- 
strup og Skærup), og eftersom der ikke i kom
munen findes noget egentligt museum, har vi en 
mindre museumsafdeling, hovedsagelig med 
småting samt tøj, der har va'ret anvendt, her i 
kommunen. - Og så har vi naturligvis kirke
bøger, folketællinger, brandtaksationer og meget 
andel, der hovedsagelig benyttes af slægtsforske
re.

Sidste år forlød det, at kommunen ville have 
arkivet flyttet for selv at brugt' lokalerne. Der 
blev stillet andre lokaler i udsigt, men det nær
mest. acceptable havde kun et areal på 60% af det 
nuværende. Heldigvis fandt man ud af andre 
løsninger, så vi kan blive i de nuværende lokaler, 
hvor både vi og vore gæster befinder os godt.

Arkivet for isan ter det rolige arbejde med 
nogenlunde det samme ’’personale”. Vi har fået 
endnu en medarbejder, der har forstand på 
EDB, så nu har vi fået hjemmeside (sitecen- 
ter.dk/arkiv-borkop), ligesom der er påbegyndt 
en elektronisk registrering af vore effekter.

Arbejdet med en ny udgave af ’’Gauerslund”- 
bogen skrider godt frem og forventes afsluttet i 
indeværende år. Men har vi/kan vi skaffe os øko
nomi til at få den udgivet? Det må tiden vise.

Egnsmuseet, Egtved Kommune
Egnsmuseet, Egtved Kommune, Grindstedvej 30, 
7184 Vandel,
tlf. 75 88 54 89, mail: egnsmu@egtved.dk 
Kontaktperson: museumsinspektør Kirsten Ry- 
kind-Eriksen, samme adresse som ovenstående.

Under Egnsmuseet hører:
Egtved og Randbøl Lokal historiske arkiver samt 
Randbøldal-Museet

en række udslillingssteder: Ravning gi. station 
med udstilling om Ravningbroen, Bindeballe gi. 
station, Egtvedpigens gravplads og Tørskind 
(i rusgrav.

Væsentlige begivenheder
Arets største undersøgelse og hjemtagning dreje
de sig om gården Skovløkke, der ligger i Fred
sted, lidt nord for Kolding. Først i januar 2002 
døde Kristian Nielsen, der var enkemand. Han 
var en kendt personlighed både i sognet og i 
Egtved Kommune, hvor han i en årrække var for
mand for U & K udvalget. Desuden havde han 
siddet i FDB’s hovedstyrelse. Han havde testa
menteret arkivalier og bøger til Egnsmuseel, som 
hjem tog kassevis af materiale. På mange måder 
er det en unik samling, idet Kristian Nielsen 
aldrig smed noget væk, og slægten havde siddet 
på gården siden midten af 1800-lallel. Der fand
tes endda arkivalier fra slutningen af 1700-tallet. 
Ved hjælp af arkivalierne er del muligt at belyse, 
hvorledes gården er blevet, drevet, idet mange 
regnskaber er gemt. Andelsbøndernes aktivitets- 
felter kan ligeledes belyses gennem medlemska
ber af foreninger og arkivalier om møderækker, 
festsange og -taler, dyrskueprogrammer, kur
susprogrammer, politiske møder o.m.m. Privat 
korrespondance forladler om normer og hold
ninger.

Da Skovløkke samtidig er et helstøbt anlæg, 
opført. 1862-65 i henholdsvis røde mursten og 
kampesten, foretog Egnsmuseel en fotodoku
mentation og bygningsregistrering. Når Walther 
Badino, frivillig medarbejder, er lærdig med at 
registrere arkivalierne, bliver det forhåbentlig 
muligt at skrive Skovløkkes og Kristian Nielsens 
historie.

Årets anden store undersøgelse drejede sig 
om Edition Egtved og den tidligere Musikhøjsko
le i Tåge lund. Den gennemføres i samarbejde 
med Musikhistorisk Museum i København og 
museumsi nspektør Else Marie Dam Jensen, bøn
der Museum. Hun repræsenterer brugergrup
pen af lånere, der kom med forslag til trykning 
af melodier og som i høj grad havde en pædago
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gisk brug al' de mange melodier, som Edilion 
Egtved trykkede. Musikhistorisk Museum ved 
museumsdirektør Lisbeth Torp og Else Marie 
Damjensen udarbejdede et spørgeskema, som 
de bad en række musiklærere, der har deltaget 
på Musikhøjskolens kurser, om at udfylde. Kir
sten Rykind-Eriksen interviewede tidligere med
arbejder på Edition Egtved og indsamlede et rig
holdigt fotomateriale. Undersøgelsen er endnu 
ikke afsluttet.

Egived Lokalhistoriske Arkiv ved Mogens 
Bach gennemførte en registrering og udstilling 
af “Søndergade - en stationsbygade med ambitio
ner”. fil åbningen fortalte lire tidligere Sønder
gadebeboere - og aldrig før har der været så 
mange personer til en åbning! I årets løb kom 
der en stor afleveringer fra Knud Højer, hvis far 
var mejerist på Egtved mejeri. l)e vil indgå i det 
kommende store mejeriprojekt, der beskæftiger 
sig med alle mejerierne i Egtved Kommune. 
Ligeledes fra Bølling Skole og Ungdomsforening 
og fra tidligere ejendomsmægler Svend Kristen
sen med billeder af de huse, han har handlet 
med i Egtved og omegn.

Agr eg (nnmussah

Udstillinger
På Egnsmuseet har vi kørt to vidt forskellige 
særudstillingsprojekler med tilknyttede pro
grammer for skolerne. Eørst på året “Grønland 
uden kajakker” i samarbejde med Narsaq Mu
seum. Vi lånte to udstillinger: “Johan Markus-

sen”, hvis naivistiske billeder fortalte om det tra
ditionelle Grønland. Denne udstilling lånte loka
ler hos Engelsholm Kunstforening. Den anden 
var en fotoudstilling, oplaget af Einn Larsen, 
Langå, om det moderne Narsaq. Heri indgik el 
ungdomsværelse, der blev indrettet på grundlag 
al en undersøgelse, foretaget af museumsinspek
tør Rie Oldenburg. Hun kom på besøg i Vandel, 
og planlagde programmet forskolerne. Samtidig 
medbragte hun sælskinstøj, som børnene kunne 
prøve, og to frosne sæler, der blev skåret ud af 
børnene, kogt suppe på og spist. Det blev til 
nogle spændende måneder, hvor der var flittigt 
besøg af skoleklasser.

Den næste udstilling handlede om “Broderi 
på mange måder - Broderi 2002”, og hertil knyt
tede vi el aktivitetsprogram. En søndag i septem
ber inviterede vi publikum til at komme med 
deres gamle broderier. Tekstilekspert Esther 
Grølsted, Nationalmuseet, kom og hjalp med at 
vurdere og fortælle om gamle broderier. En 
anden søndag, først i november, kom Pelse 
Asboe fra Århus, og demonstrerede, hvordan der 
kan syes anderledes broderier ved hjadp af syma
skine. Mette Brødsgård og Henrik Diekelmann, 
begge i praktik fra Egtved Kursuscenter, arrange
rede udstillingen af Egnsmuseet gamle broderi
er. Til november blev den suppleret med brode
rier, udført af skoleelever fra Balle friskole og 
Vandel Skole.

I september havde vi en sjov dag på Egns- 
museet. 6. klasse ffa Vandel skole spillede dra
maspil: “Den varme kartoffel” om kartoffelty
skerne på Randbøl Hede og konflikterne med de

Egn s museet, Egtved Kommune
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danske bønder i 1763. Ib Peltersson, en tidligere 
medarbejder, der både er instruktør og skuespil
ler, havde forfattet manuskriptet. I samarbejde 
med frivillige og med Hjælp fra tekstilekspert 
Esther (kølsted, Nationalmuseet, var der blevet 
syet dragter fra slutningen af 1700-tallet. Vi spil
lede alle med for at få handlingen til at fungere. 
6. klasse skulle løse en konflikt om noget stjålet 
nid. Det blev til en meget morsom og l;vrerig 
retssag. Nu håber vi, at andre klasser tager imod 
museets tilbud.

Nyt om museet iøvrigt
I løbet af 2002 blev Magasinhuset fra 1918 ved 
Randbøldal-Museet to tal renoveret for 3,5 mili. 
kr., der var modtaget fra EU, fonde og Egtved 
Kommune. I foråret 2003 bliver huset færdigind- 
rettet og taget i brug. Det rummer tre historiske 
vjvrksteder, for henholdsvis vand, papir og teksti
ler. Der bliver faste tilbud til børn og voksne om 
at arbejde og blive underholdt i vierkstederne. I 
loftsetagen bliver der særudstillinger. Uden for 
anlægges forhåbentlig i løbet af 2003 et større 
vandeksperimentarium i tæt tilknnytning til det 
naturskønne område.

Glud Museum
Museumsvej 44, 8700 Horsens, tlf 75 68 30 32 
www.gludmuseum.dk 
Kontaktperson: Jacob B. Jensen 
jyj@glucluuiseum.dk

I sommeren 2002 fik Martha Henriksens has lagt 
stråtag ajrumænske rør. Arbejdet blev udført af Benny 
Jørgensen, Jerlev.

På den årlige markedsdag første weekend i august blev 
der både høstet og tærsket af Mosed ren gene' fra B/sholt 
Mose.

Årets gang på Glud Museum 2002
2002 føjede endnu et kapitel til føljetonen om 
Martha Henriksens hus, som nu slår med udmu- 
rede vægge, skorsten og stråtag. lakket være et 
rundhåndet tilsagn fra Inge og Asker Larsens 
Fond er der taget et stort skridt fremad. Arbejdet 
fortsætter, og når sjvsonen 2004 åbner, skid det 
sidste punktum i sagaen sættes. Så kan museet 
vise el landarbejderhus med bolig og avlsrum til 
5-8 td. land.

Sæsonen startede med en udstilling om dia- 
lektdigle på bjerreherredsmål. Frederik A. 
Frisenberg f. 1889 i Glud og Chr. Christensen f. i 
St. Dalby 1895 var reprivsenterel. Frisenberg 
udvandrede tidligt i århundredet til USA, hvor 
han levede som maler og billedhugger. Desuden 
skrev han enkelte digte på fødeegnens dialekt. 
Hans datter Fritzie E. McGee, Florida, hiir skivn- 
ket museet en optagelse, hvor han læser fire af 
sine egne digte. Chr. Christensen, der levede 
hele sit liv i St. Dalby, er sikkert bedre kendt. Han 
begyndte sent at skrive på dialekt, men de fleste 
af digtene har været trykt i Hedensted Avis.

Håndarbejdsgruppen Årti hiir tidligere \ist 
håndarbejde på museet. Deres sonnnerudstilling 
2002 havde ‘tiden’ som tema. Der var fabuleren
de arbejder i mange teknikker, men all sammen 
på et højt niveau og gennemarbejdet i alle detal
jer.
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Fra magasinerne hentede vi dåbskjoler frem 
til en ellerårsudstilling om dåb. Museets har 
omfattende samlinger, som der ikke er mulighed 
for at udstille permanent. Dem udnytter vi til 
skiltende udstillinger til glæde for vore mange 
ti 1 bageve ndende gæste r.

Den årlige markedsdag den første weekend i 
august udvikler sig stadig. I år kunne vi fremvise 
et damplokomobil af den mest udbredte type, fra 
det engelske Firma Marshall i Gainsborough. Der 
blev både høstet med selvbinder og mejetan sker 
samt tærsket på tærskeværk.

Af årels indkomne genstande skal især næv
nes en stor samling dukker fra Danhill Plast i 
Hornsyld. Gennem 45 år leverede virksomheden 
dukker, men har nu indstillet denne produktion 
og skænket museet sin samling af produkteksem
pler. De forlælier historien om et firma, der 
begyndte i en vaskekælder i Århus i 1957, men 
snart måtte se sig om efter større lokaler. Valget 
faldt på det tidligere elvaa k i Hornsyld, der siden 
løbende er blevel udbygget.

Glud Museum og Tønballe Naturcenter delta
ger sammen med Glud Skole i prqjektel ’Med liv 
og lyst i skolen’, som Børnekulturrådet satte i 
gang. Juelsminde kommune er en af 16 kommu
ner over hele landet, som gennem dette projekt 
styrker samarbejdet mellem skolen og andre 
institutioner. Det har givet museet lejlighed til at 
prøve forskellige aktiviteter med skolebørn, så vi 
i fremtiden kan give liere og mere gennemarbej
dede tilbud til skoler. Museets store fordel er, at 
vi kan udføre aktiviteterne i museets gamle byg
ninger i autentiske omgivelser, som vi tror giver 
eleverne en bedre oplevelse af den fortidige vir
kelighed.

Give - Egnens Museum
Donneruplundvej 2, 7323 Give tlf. 75 73 93 75, 
fax 75 73 55 20, e-mail: GEM@GEM.dk 
Kontaktperson: Museumsleder Falk Mikkelsen

En ny milepad blev nået i 2002. Give-Egnens 
Museums nybygning blev indviet. En fantastisk 
junidag, hvor solen skinnede på alle måder. Den

enorme og positive opbakning museet blev mødt 
med denne dag varmede utroligt. Gaver, blom
ster og utrolig mange velmenende tilkendegivel
ser om værdien af Give-Egnens Museum blev 
udtrykt. Vi var mange om at glædes ved de nye 
muligheder, der ligger i bygningen - i velkoms
thallen, publikumsfaciliteterne, de gode depot
rum, personalerummet og lyset, der er tænkt ind 
i rummene. Hverdagen blev ændret med ibrug
tagningen af lokalerne, der allerede har været 
anvendt til mange formål. Rigtig mange giver 
udtryk for deres glæde ved de nye adgangsfor
hold og de naturlige linier, man bevæger sig ad 
rundt i museet.

Ikke blot de nye lokaler har givet positiv 
opbakning. Der har været stor aktivitet på alle 
museale felter. Besøgstallet voksede på Give- 
Egnens Museum i 2002. Eige knap 19.000 perso
ner besøgte museet.

I det permanente afsnit med temaer fra Give 
Kommunes handels- og håndværksliv blev der 
plads til udvidelse med frisør, manufakturhand
ler, slagter m.v. I den gamle indgang vises nu 
jernbanens erobring af Vejle Vesteregn samt livet 
omkring Gives gamle Torv. De tidligere toiletter 
er slået sammen til ét rum og har fået ny funkti
on som medierum, hvor der nu vises gamle film 
på video, ligesom det her er muligt at studere 
lokalhistorie i et mindre musealt bibliotek samt 
billeder.

Fire store special udstillinger i 2002 ses på 
Give-Egnens Museum. Årets første specialudstil
ling hed ’’Masker” og viste kunsthåndværkeren 
Lone Bullingers utroligt spændende strikkede 
tekstiler i tidsrummet fra den 1. marts til den 7. 
april. Lone Bullingers store interesse for ældre 
tekstiler - klædedragter, stødte hun første gang 
på i sit arbejde som malerikonservator, hvorfra 
hun nu bl.a. henter sin inspiration til de helt 
igennem fantastiske og unikke modeller.

I tilknytning til indvielsen af nybygningen 
åbnedes udstillingen ’’Ldkantsliv”, hvor nøjsom
hed, og det barske liv blev vist side om side med 
opfindsomhed og binæringer. En udstilling, der 
som øvrige udstillinger blev set af mange. Både
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Forhenværende kullunninisler Elsebeth (ærner Nielsen 
på t(ilerstolen ved indvielsen i juni 2002.

udstillingen og nybygningen trak publikum til, 
der oile gav udtryk for deres overraskelse over, at 
et lokalmuseuin kunne have en sådan form og 
udstillinger.

Traditionen tro bød efteråret på en udstilling, 
hvor lokalarkiverne over en række temaer havde 
fundet billeder frem. Udstillingen, der havde tit
len ’’Give Kommune i gamle Billeder”, var opstil
let i velkomst hallen, der for første gang fungere
de som udstillingslokale. Disse nye muligheder 
betyder for den besøgende, at der så godt som 
altid vil være noget nyt at se på Give-Egnens 
Museum, da der hermed er skabt lo specialud
stillingsområder.

Den 26. november åbnedes saTudstillingen 
’’Julebørn & Legetøj”, som denne gang har vieret 
fuldt belagt med såvel grupper som enkelt
mandsbesøg. Mange grupper måtte vi desværre 
sige nej til pga. overbekegning. Juleudstillingen 
blev fulgt op iif levendegørelse og mange aktivi

teter, som de besøgende kunne deltage i.
Også i 2002 afholdt vi sommerskole på Give- 

Egnens Museum. En aktivitet, der giver mulig
hed for at komme helt ind til de deltagende 
børn, der kommer liere dage i tlæk og lever sig 
ind i, hvordan en hverdag kunne foregå omkring 
1920.

Formidlingen hiir indebåret mange aktivite
ter på mangfoldige måder. Traditionsområder 
må børnedyrskuet nu også siges at være med sta
dig stigende deltagelse. Foredrag, kursusvirk
somhed i gamle håndværk, delagtiggørelse i 
arbejdet er blot nogle områder, der hiir fundet 
sted med succes. Voksne og ieldre luir stor gkede 
af bedstemors kaffebrød som et appendiks til en 
omvisning. Det er tydeligt luerheden, giesten siet
ter pris på. Enkelt besøgende linder også stor 
gkede af vaffelbagningen ved biændekomfuret.

Til foredraget i samarbejde med Vejle Amts 
Historie Samfund, der fandt sled i november, 
hvor arkæolog Aase Gyldion fortalte om udgrav
ningerne mellem Riis-Ølholm i forbindelse med 
anlæggelsen af den nye motortrafikvej, havde 
mange også bindet vej.

2002 har været et år med stor opbakning, 
fremskridt og udvikling på Give-Egnens Mu
seum. - Der er også mange nye ønsker og tiltag. 
Vi arbejder fortsat på ni udvikle Projekt GEM 
AKTIV, hvor et nybygget mindre husmandssted, 
skal danne rammen om aktiviteter og gøremål på 
Give-egnen omkring 1920-1940. Identifikationen 
med den udstillede periode bliver sværere og 
sværere for vore unge brugere. Det må være 
gennem handling, vi skal give dem forståelsen.

Del er el væsentligt mål for Give-Egnens Mu
seum at beskrive, fastholde og delagtiggøre pub
likum i Give-egnens historie på alle niveauer 
med Hest mulige indfaldsvinkler. Der skal gives 
mulighed for tilegnelse af viden, oplevelse, beri
gelse og igangsætning til en større historisk 
bevidsthed. Museets formidling skal meget gerne 
være vidensbaseret og oplevelses!uld på en 
måde, hvor der skal være et højt fagligt niveau, 
men med folkelighed.
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HASDA
Historisk Arkiv for Adventistnicnighederne i 
Danmark.
Vejlefjordskolen, 8721 Daugård. Telefon: 75 89 
53 99, Fax: 75 89 52 94 , E-mail: hasda@worldon- 
Iine.dk
Kontaktperson: Jytte Kjeldal. Telefon: 75 89 55 65. 
Arkivet er åbent for alle interesserede tirsdage 
kl. 14-17.

Arkivet har haft et aktivt arbejdsår. Der har været 
ydet 429 arbejdstimer på frivillig basis af 6 med
arbejdere. Arkivet har været velbesøgt gennem 
året. Der er modtaget og registreret mange arki- 
valier.Der har vieret, arrangeret 2 udstillinger, og 
i den forbindelse er der indkøbt nyt udstillings
materiale, som lettere kan transporteres og 
opstilles.

Der arbejdes videre på udgivelsen af bogen 
om Adventisterne i Danmark. Man planlægger i 
redaktionskomitéen, at bogen skal være færdig 
til udgivelse i november 2905, det år hvor 
Syvende Dags Adventisterne blev organiseret i 
Danmark for 125 år siden.

Der arbejdes fortsat på at færdiggøre Adven
tistkirkens menigheders historier samt institutio
nernes historier (skoler, plejehjem m.m)

Arkivet har i årets løb deltaget i møder og 
generalforsamlinger i samarbejdende arkiver og 
deltaget i Magasinseminar i Randers, hvor tema
et var: Hensigtmæssig opbevaring af arkivalier.

Der er indkøbt og opdateret IT udstyr, så arki
vet er bedre istand til at bearbejde og registrere 
arkivalier.

Hatting Sogns Lokalhistoriske Forening
Formand: Hans Kvorning
Kontaktperson: Hans Kvorning, Storegade 2, 
Hatting, 8799 Horsens, tlf. 75 65 31 97

Horsens Museum
Sundvej la, 8799 Horsens, tlf. 75 62 29 33, e-mail: 
h o r se n sn i u se u m @ h o rse ns.dk

www.horsensmuseum.dk. Museumschef: Anne 
Bjerrekær

Udstillinger og anden formidling
2992 blev - som sædvanligt fristes man til at sige- 
et travlt år for Horsens Museum. Arel begyndte 
med særudstillingen ’’Havens Huse”, en særud
stilling om de danske havers småhuse - koloni
havehusel, lysthuset, drivhuset mm. og siden 
fulgte særudstillingen ’Jeg sætter min hat, som 
jeg vil”, der fortalte om hattemoden de sidste 199 
år. Mens disse udstillinger stod, havde museets 
medarbejdere travlt med at opbygge den nye 
permanente udstilling ’’Sølvkammeret”, der åb
nede sommeren 2992. I et rum for sig præsente
res nu 464 sølvarbejder fra Horsens mange 
mestre, den ældste genstand er fra 1636, de yng
ste fra 1900-årenes begyndelse. I udstillingen er 
der lagt vægt på at præsentere sølvet på en ny 
måde, på ’’bølger af silke”, men baggrunden for 
sølvet: Historierne om smedenes værksteder, ker- 
linge og kunder fortid les selvfølgelig også. De 
mindre museumsgæster kan lege sig gennem søl
vet i en dertil udviklet ’’løvejagt”.

Samtidig med at ’’Sølvkammerel” åbnede, fik 
Horsens Museum også ny leder efter Ole 
Schiørrings alt for tidlige død. En flot åbning, og 
en flot modtagelse, tak!

Andre særudstillinger fulgte: ’’Horsensskilde- 
rier”, med malerier, tegninger mm. fra museets 
egne arkiver samt ’’Spangsberg - Vitus Berings 
højre hånd”, der fortalte den spændende histo
rie om manden, der var fremtrædende ved Be- 
rings ekspeditioner, og hvis største fortjeneste er 
de nøjagtige beskrivelser af den nordlige søvej til 
Japan, samt beskrivelser af den japanske kultur 
og levevis i midten af 1799-årene.

I julemåneden præsenteredes ikke mindre 
end selve ’Julemandens kane” - samt 23 andre 
kaner. Udstillingen var en stor succes, og i sam
arbejde med en trofast skare i vor ’’Oldefor
ældreklub”, der fortalte om deres egen barn
doms jul, lykkedes det os at have over 2990 børn 
på besøg - uden at det endte i vild forvirring.

Også på Byarkivet havde de travlt, bl.a. med at
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lave 3 udstillinger, hhv. om ’’Byens huse”, ’’På
klædningsdukker” og en præsentation af billeder 
fra det gamle Horsens.

Samlingerne
I 2002 vedtog Byrådet, at Horsens Museum skul
le deltage i det nyopførte ’’Fællesmagasin for 
museer i Vejle Amt”. Gode opbevaringsforhold 
for musernes genstande er langt fra en selvfølge, 
og det er derfor glædeligt, at Vejle Amt har taget 
initiativ til at skabe et tidssvarende magasin for 
amtets museer. For os var det et vigtigt skridt 
mod en afhjælpning af et mangeårigt problem.

Nye udfordringer for arkæologien
Virkningen af den nye museumslov, der trådte i 
kraft d. 1/1 2002, var ventet med spænding. 
Museerne kunne før den nye lov blot redde 
stumperne, når et nyt anlægsbyggeri gik i gang, 
nu er vi langt tidligere med på banen og inde i 
planfasen. Nu orienteres vi f.eks. om alle bygge
tilladelser, og kommer ind på et tidspunkt, hvor 
det i nogle tilfælde stadig er muligt at ompriori
tere og ændre ved planerne for et byggeri. Dette 
tjener 2 formål: Dels er det af og til muligt for 
bygherren at spare penge, dels kan vi være med 
til, at fortidsminder bevares. Loven har selvfølge
lig givet et stort ekstra administrativt arbejde for 
museerne, men her i Horsens er vi (stort set) 
glade for den nye lov, idet vi flere gange har set, 
at den faktisk virker efter hensigten.

Den nye lov har resulteret i en øget arkæolo
gisk virksomhed. Vi gennemførte således i 2002 i 
alt 43 større og mindre arkæologiske under-

Gravhøj fra bondeslenalderen under udgravning.

søgelser. Af de bedste resultater kan nævnes flere 
gravlignende anlæg fra Tragtbægerkulturen (tid
lig bondestenalder) ved Voerladegård, en stenal
der-gravhøj med spændende geologiske iagtta
gelsesforhold ved Nørre Snede, 5 huse med store 
mængder bevaret korn fra slutningen af stenal
deren ved Østbirk, en enkeltgård med en stakla
de og to eller tre tilstødende læ-folde lia ældre 
romersk jernalder ved Sdr. Vissing, samt 27 
vikingetidsgrave fra Voerladegård.

2002 var også året, hvor forundersøgelserne 
gik i gang på et stort område ved Enner, hvor del 
nye fængsel skal stå færdigt i 2006. Der er i skri
vende stund (2003) fremkommet spamdende 
anlæg, -men dem må I høre om i næste årbog!

Højderyggens Egnsmuseum
Skolegade 1, 8766 Nørre Snede
e-mail turist@visitnorresnede-egnen.dk 
Kontaktperson: Museumsleder Inge Marie Findal

Ny museumsleder
Så gik 2002, et år hvor vi i første halvår nok må 
sige, at vi kørte en lille smule på vågeblus på 
grund af, at Ragna Jørgensen var fratrådt som 
leder af turistkontoret og museets daglige virke. 
Vi må nok være glade for, at Inge Mathiasen 
kunne fortsætte som vikar i stillingen, indtil en 
ny leder ville blive ansat. Det bevirkede, at det 
daglige arbejde fortsatte så nogenlunde uænd
ret, men vi var alligevel lidt forsigtige med, hvad 
vi var i stand til at iværksætte af de forskellige til
tag, som vi kunne ønske.

I begyndelsen af året var Oda Rasmussen muse
ets repræsentant ved et møde på kommunekon
toret, hvor der var høring med nogle ansøgere til 
stillingen her i huset. Der var 28 ansøgere til stil
lingen, men der var dog kun 5, som var udvalgt 
til samtale. Resultatet blev, som alle nu ved, at 
Inge Marie Findal blev ansat i stillingen. Det var 
rart, at det blev en fra lokalområdet, som fik stil
lingen, både af hensyn til det lokale kendskab og 
som skatteborger i kommunen.
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Årets begivenheder
5. marts fandt årets første arrangement sted. Det 
var den årlige generalforsamling med sædvanlig 
dagsorden. Gen valgt blev Lesli Petersen og Johs. 
Bach. I stedet for Knud Ar vesen, som ikke ønske
de genvalg, valgtes Herdis Mortensen, Smede
bæk. Efter generalforsamlingen fortalte Knud 
Bjarnov om lejrskole og oplevelser med samme.

19. marts var der konstituerende møde. Der 
var genvalg til formand, næstformand og kasse
rer.

17. juni var der goddag og velkommen til Inge 
Marie Findal og tak til Inge Mathiasen. 60-65 
gæster var omkring huset.

11. juli var der “Hærvejsvandring”. Huset var 
åbent til kl. 22. Der var 71 besøgende.

5. august havde vi et møde sammen med tu
ristforeningen om husets udenomsarealer med 
havearkitekt Laila Sølager, som kom med ideer 
til omgivelsernes udseende. Vi har senere søgt 
Nordea-fouden og blev bevilget 2000 kr. til udar
bejdelse af tegninger - et beløb som vi takker for. 
Vi regner med al søge igen til gennemførelse af 
det nye projekt.

15. august havde vi en kedelig dag. Der havde 
været indbrud i huset. Fordøren var delvis øde
lagt, brandboksen brudt op, og der var stjålet 713 
kr. fra museets kasse. Den oplevelse bevirkede, at 
vi har fået opsat et alarmanlæg, som ser ud til at 
fungere godt, så nu må vi håbe, at det kan holde 
uvedkommende og uvelkomne gæster ude for 
fremtiden.

21. august var der sogneudflugt til Stjernholm 
Gård museum ved Nim og Føvling Kirke. Der var 
32 deltagere.

5. oktober blev der budt på naturoplevelsen 
“Natur og kultur ved Ejstrup Sø” med Finn 
Jensen. 55-60 deltog. Det var en god tur trods 
regnvejret.

7. november arrangerede “Ældre-Sagen” en 
tur til Giveegnens Museum. Inge Marie Findal 
deltog herfra.

9. november var” Arkivernes Dag”. Vi åbnede 
en lille udstilling, som vi kaldte “Vi inviterer til 
kaffegilde”. Der kom 40 voksne og 5 børn på

åbningsdagen. 8. december afholdtes julestuen 
“PetersJul” med ca. 30 deltagere.

Indsamling og erhvervelser
Vi har fra Claus Kjeldsen fået 1000 kr. til hjælp til 
scanner til det nye edb-udstyr, som kommer på 
plads her først i det nye år. Vi siger tak for den 
håndsrækning.

Vi har fra Museumsrådet fået et tilskud på 
5000 kr. til hjælp til nyindretning med nye reoler 
i såvel baggang som arkiv og magasin. Endvidere 
har vi fået 3500 kr. fra Brandkasse-fonden til ind
køb af digitalkamera. Det er beløb, som vi er me
get taknemlige for, og som vi vil sige mange tak 
for. Projektet har indkøbt nye kontormøbler. De 
er på plads, og nu venter vi kun på at få det 
nyindkøbte edb-udstyr på plads. Kontoret er ble
vet malet i forbindelse med nyindretningen. Vi 
glædes over kontorets nye udseende.

Vi har talt om, al vi kunne få oprettet et hjæl
pekorps eller kald det “Husets venner”, til at 
kunne give en hånd med til det praktiske arbej
de i det daglige.

Årets besøgstal er opgjort til 1481. 1305 voks
ne og 176 børn. Februar 2003

Lokalarkivet for Glud, Hjarnø
og Skjold sogne
Giudvej 54, 8700 Horsens
Kontaktperson Anna Laursen
Østerbisholtvej 10, Glud, 8700 Horsens 
Tlf. 75 68 30 84

Åbningstider: Mandage i lige uger 13.00-16.00, 
lukket juni, juli og august. Har man brug for 
hjælp andre tider, kan man frit ringe, her er 
ingen kontortid!

År 2002 - et dejligt år med mange henvendelser 
om nye opgaver. Der søges oplysninger om for- 
fædre, der har boet i området.

Foreninger der vil, at lokalarkivet tager vare 
på gamle protokoller eller gerne vil have oplys
ninger, når der er jubilæum eller lignende. I
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langt de fleste sager kan vi hjælpe. Hvor det gæl
der personer, har vi vide muligheder.

Til folketællingslisten 1880 for Glud sogn har 
vi udarbejdet sideløbende lister med vejnavne og 
husnumre, så vi på den måde ved, hvor mange af 
de efterlyste aner har boet.

For Skjold sogn har vi derimod ikke mange 
oplysninger på folketællingslisterne. Jeg kunne 
tænke mig, om der i Skjold sogn kunne være en 
beboer, der vil påtage sig opgaven? Hvem har 
boet på mit sted? Hvad med området? Gode 
historier? (ikke sladder)

Alle steder i vore sinå samfund har der boet, 
hvad jeg kalder hverdagshelle, som i det stille har 
betydet meget for omgivelserne. En bondegård i 
Øster Bisholt er solgt efter mere end 200 år i 
samme slægt, først som fæslegård, senere som 
selvejergård. Den sidste ejer Ingrid Pedersen 
overlod de gamle dokumenter til lokalarkivet. 
Der var fæstebreve, skøder, skudsmålsbøger osv. 
Alle unikke arkivalier, der nu er bevaret for kom
mende generationer.

Nordens arkivdag den 9. november blev, som 
de foregående år, en stille dag. Jeg tror de, der 
mødte op, fik el godt indtryk af, hvad man her 
kan fmde af oplysninger om sognet og dets bebo
ere. Vi fik samtidig hja'lp til at få navne på flere 
fotos. Udbyttet af vores dag var nok gensidigt.

Når man vil granskt' i sin slægt er det ikke til
fredsstillende kun med tørre tal. Er man tilbage 
i 1700- tallet, vil man gerne vide mere. Vi hjælper 
gerne med, hvor man kan henvende sig. Så kan 
man selv arbejde videre.

Pak til alle, der har vist interesse for arkivet.

Lokalhistorisk forening Hedensted 
Kommune
Lokalarkivet for Hedensted Kommune 
Jernbanegade 1, 8723 Løsning, tlf. 74 79 08 91. 
Hjemmeside: home9.inet.tele.dk/udk 
Åbent: tirsdag 9-15. Fra 1.10-30.4 desuden tors
dag 19-21.30. Arkivet er lukket i uge 27-30 
Leder: Ulrik Dalsgaard Knudsen, Frederikslystvej 
15, 8723 Løsning, tlf. 75650483

På Lokalarkivet er der sket meget. Vi har ca. 100 
medlemmer, og i årets løb har der vieret 500 
besøgende, flest slægtsforskere, men der har 
også været besøg af spejderne og af børnehaven. 
Vi udgav igen i år el årsskrift. Emnet var 
Hedensted Kirke og Skærven.

Årets gang
Den 25 maj havde vi en museums tur til “gården 
Stjernholm “ med 20 deltagere. Lokalarkivet 
havde 30 års jubileæm , det kom til at præge fore
dragsaftenen den 20 oktober på kirkecenteret i 
Hedensted, hvor der var fint. Vi deltog også i 
Arkivet’s Dag. Emnet var “ Lokalarkivet 30 år” og 
igen var der mange besøgende. Endelig havde vi 
åbent den 7. og 8.december

Indsamling og erhvervelser
Vi har fået dokumenter, billeder og småting, 
men der er pladsmangel. Vi arkiverer udklip fra 
Horsens Folkeblad og Vejle Amts Folkeblad. 
I ledensted Avis gemmer vi, Vi har den fra 1972. 
Lokalerne har fået en omgang. Sonja, Arne og 
Gerda tog en tørn, så fluerne kom i sløvsugeren 
og ordnede spisekammer og gulve.

Lokalhistorisk Arkiv og Forening 
for Nørup Sogn
Tørskindvej 3, Ka'lderen, Nørup Skole, 7182 
Bredsten

Arkivet har haft besøg af ca. 90 personer i årets 
løb, deriblandt nogen fra Nordjylland, Sønder
jylland, og København, der søger si agten her i 
Nørup. Og heldigvis kommer også de lokale, når 
vi arrangerer noget om fortiden her eller tager 
ud og ser på, hvad der sker. F.eks. har vi besøgt 
Bindeballe Station, hvor Vigand Rasmussen for
talte om restaureringen af de gamle tog og statio
nen.

1 2002 er der registreret 30 afleveringer, inde
holdende meget forskelligt: håndarbejde, bøger, 
billeder, nyere og meget gamle skøder, aftægts- 
kontrakter, evakueringsplaner for sognet under

140

home9.inet.tele.dk/udk


krigen 1940-45. Håndlavede dukker fra Sydsles
vig, lavet og givet, afen mor, som tak fordi hendes 
børn var på ferie her i området lige efter 1945. 
En stor allevering fra København indeholdt ma
teriale fra et dødsbo, hvor papirerne viste, at tid
ligere slægtninge har boet her, og haft gravsted 
på Nørup Kirkegård. Elot at de sendte del hertil 
og ikke kasserede* del! Et blad, Lokalhistorisk 
Arkiv for Nørup Sogn, blev udgivet i februar 
2003 og postomdelt i Nørup Sogn. L’dover artik
ler om arkivarbejdet indeholder det nyttige 
adresser, telefonnumre og internet - adressser.

Kongeåmuseet og Lokalhistorisk Arkiv i 
Vamdrup
Den gamle Stationsforstanderbolig, Jernbanega
de 7, 0580 Vamdrup, tlf. 75 58 19 73 
Kontaklperoner:
Museet: Poul Berrig 75 58 12 95
Arkivet: Inger Sørensen 75 58 13 29

Kongeåmuseet har som idégrundlag “de histori
ske Kongeågr;enser”. Derudover fungerer det 
som lokalt museum for Vamdrup Kommune og 
dermed også som ’’stationsbymuseum”.

Museet er hovedsagelig baseret på frivillig 
arbejdskraft, men har dog permanent 1 fastansat 
medarbejder og fra lid til anden folk i jobprojek
ter. I 2002 hk vi tilbudt en uddannet fotograf, 
som fik til opgave at lave en fotodokumentation 
af Vamdrup omkring årtusindskiftet. Vi forven
ter al at få suppleret vor fotosamling betydeligt i 
den forbindelse. Museet anskaffede el digitalt 
kamera til projektet.

2002 bød på en specialudslilling af dukke
møbler og tableauer. Den afløses afen kombine
ret udstilling af lokalt fremstillede møbler samt 
håndarbejder, tekstiler og dragter. Vi har mange 
gæster, som i gæstebogen giver udtryk for positiv 
overraskelse over museet, som desværre på 
grund af manglende midler til markedsføring er 
ukendt for mange.

Museet lægger stor vægt på samarbejde med 
andre institutioner såvel i Vejle Amt som i

Kongeåregionen og tilmed gerne udenlandske 
med fælles berøringsflader. I samarbejde med 
Højderyggens Egnsmuseum og Hjortsvang Mu
seum har vi lavet vandreudstillingen “Undervejs 
langs hærveje og andre historiske veje i Vejle 
Amt”. Udstillingen består af 11 søjler med ialt 88 
plancher, som belyser emnet. Udstillingen udle
jes til interesserede. F.eks. kunne man forestille 
sig et indkøbscenter, som også vil tilbyde kun
derne lidt kultur. Opstillingen tager ialt ca. 1 
time!

Kordelen ved samarbejde er, at de mindre 
museer gennem samarbejdet kan få råd til at 
købe de nødvendige eksperter, når man ikke har 
ekspertisen selv.

Et andel resultat af samarbejdet vil i 2003 
være en særudstilling om “Toldgrænser og andre 
gnenser i Slesvig-Holsten”. I den forbindelse 
samarbejdes med Det tyske Toldmuseum i 
Hamburg, som har stillet udstillingsmateriale til 
rådighed.

Lokalhistorisk arkiv drives i forbindelse med 
museet.. Her fik man en boggave i 2002 beståen
de af omkring 900 bøger/luefter med relation til 
egnshistorien fra den nuværende grænse i syd til 
og med Ribe og Vejle Amter. Samlingen mulig
gør sammen med en i forvejen større samling lit
teratur at tilbyde studerende en god service. 
Arkivets bogsamling registreres i øjeblikket i sam
arbejde med det lokale bibiliotek, som så vil gøre 
opmærksom på, når arkivet har et materiale, bib
lioteket ikke selv råder over.

Kolding Stadsarkiv
Kolding Stadsarkiv, Koldinghus Staldgård, 
Postboks 21, 6000 Kolding, 
www.kolding.dk/stadsarkiv telefon 79 30 10 30, 
e-mail: arkiv@kolding.dk

Vigtigste indsamlings- og forskningsmæssige 
aktiviteter i året løb
Kolding Stadsarkiv har tidligere udgivet bøger 
om de kommunale forvaltningers historie i 
Kolding: Om Teknisk Forvaltning i 1998, om
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Socialforvaltningen i 1999 og om (km tral forvalt
ningen i 2001. Der er i 2002 arbejdet på histori
en om del kommunale skolevæsen i Kolding. 
Dette arbejde forventes afsluttet i 2003 med en 
bog, der er skrevet af cand. mag. Morten Ander
sen, cand. mag. Jens Åge Petersen og stadsarkivar 
Birgitte Dedenroth-Schou.

1 19S3 organiserede alle lokalhistoriske arki
ver i Vejle Amt en kampagne for indsamling af 
foreningsarkiver. Dengang blev mange arkivalier 
af stor betydning for lokalsamfundets historie 
indsamlet. I 2002 skrev Kolding Stadsarkiv igen 
ud til alle kendte foreninger i Kolding Kommu
ne med en opfordring til at aflevere deres éeldre 
arkivalier til Kolding Stadsarkiv. Der er siden 
19S3 sket store ændringer i den måde, fore
ningsarkiver bliver skabt på, og vi har derfor prø
vet at definere for foreningerne, hvad det er, vi 
gerne vil have fra dem for nu og i fremtiden at 
kunne fortælle foreningernes historie:
Referater fra generalforsamlinger og bestyrelses
møder
Medlemsblade, foldere om særlige begivenhe
der, jubilæumsskrifter 
Scrapbøger og avisudklip
Fotografier fra begivenheder i foreningen, for- 
mænd o.lign.
Videoer/CD-R om livet i foreningen
Regnskaber (men ikke alle regnskabsbilagene!) 
Internetsider printet ud på papir eller på CD.

Stadsarkivet har fået god respons på sin hen
vendelse til foreningerne, og adskillige nye fore
ningsarkiver er modtaget.

Læsesalen Kolding Stadsarkiv.

Vigtigste formidlingsmæssige aktiviteter
Kolding Stadsarkiv har i 2002 især arbejdet på at 
få lagt liere oplysninger om Stadsarkivet og dets 
samlinger ud på arkivets hjemmeside www.kol- 
ding.dk/stadsarkiv således, al arkivets besøgende 
har bedre mulighed for at forberede sig inden et 
besøg og dermed får optimalt udbytte af det. En 
fortegnelse over monumenter og mindesmærker 
i Kolding Kommune er også lagt ud på nettet.

Museerne i Fredericia
M useerne i Fredericia, jernbanegade 10, 7000 
Fredericia, tlf: 7210 0980 
e- mail: museerne@fredericiakom.dk 
Kontaktperson: Bodil Scheldejensen, museer- 
ne@fredericiakom.dk

Indsamling af genstande til museet
De indsamlede genstande i 2002 viser et meget 
varieret billede. Det spænder lige fra line sølv- 
skeer udført al sølvsmed Strunlze (1. halvdel af 
1800-årene) til en billetbox fra OO’ernes bybus
ser. Kendetegnende for indsamlingen er, at den 
udgøres af enkelte genstande, og ikke af større 
samlinger. Museerne i Fredericia har modtaget i 
alt ca. 200 genstande, heri blandt andet en del 
tekstiler, heks. et jakkesæt til en konfirmand fra 
1950 og en bryllupshabit fra 1939. Blandt de ind
samlede genstande var også billeder, bl.a. et olie
maleri af Kongens Bastion fra første halvdel af 
1900-årene og et indrammet stik af Bredstrup 
Kirke Ira ca. 1890.

Magasinforholdene er desvivrre knebne og 
visse steder uhensigtsnuessige, og modtagelse af 
store genstande har derfor været et problem. 
Heldigvis synes fremtiden noget lysere, idet 
Museerne i Fredericia har fået mulighed for at 
leje magasiner i de kommende iællesmagasiner 
ved Hornstrup.

Sammen med museer og arkiver på begge 
sider af Lilleluelt har Museerne i Fredericia del
taget i igangsætningen af el forskningsprojekt 
om forbindelser over Lillebælt ca. 1600-1760.
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Formidling
Redaktion og udgivelse af bogen ’’Jøderne i 
Fredericia 1675-1902”. Bogen blev forfattet af 
lektor Merete Næsbye Christensen, København, 
med hvem Museerne i Fredericia havde et omfat
tende samarbejde i 2002. Desuden udgivelse af 
Fredericiabogen 2002 i samarbejde med Ku Itu r- 
og Fritidsudvalget, Fredericia Museums Venner 
og Lokalhistorisk Arkiv. Museerne i Fredericia 
bidrog med en artikel forfattet af museumsassi
stent Anders Engelbrecht ’’Saaledes lønner Din 
Konge Dig. Da Koinmandersergent Hans Jacob
sen blev Dannebrogsmand”

Sommerens sa'rudstilling handlede om dan
skernes forhold til verden. I fem på hinanden 
følgende udstillinger vistes danskerne forhold til 
verden og verdens forhold til danskerne på en 
lang række punkter. Udstillingerne, der blev vist 
i den fornemt nyresta ure rede vagtbygning ved 
Kongens Port, blev opsat retrospektiv startende 
med 1990’erne og sluttende' med 1950’erne. Det 
var en stor udfordring og en meget spændende 
proces at komme igennem. Udstillingsteksternc 
blev meget fornemt og solidt monteret og kan 
derf or genbruges. Ved siden af disse udstillinger 
vistes en lang række mindre, bl.a., en strikkeud- 
stilling, udstillinger i samarbejde med lokale 
kunstnere, udstilling om mælk og forarbejdning 
af den, en fortællende julekalender i maxi- 
størrelse osv. En lang række arbejdende værkste
der og andre arrangementer var ligeledes med til 
at formidle den lokale kulturhistorie. På By
museet prøvede man desuden kræfter med nye 
ting, bl.a. et stort sensommermarked.

1 uge 42 havde Museerne i Fredericia arrangeret 
’’Jødisk Uge”, som markerede 100-året for alhol- 
delse af den sidste gudstjeneste i synagogen i 
Riddergade. Synagogen blev nedrevet i 1915. 
’’Jødisk Uge” omfattede en lang række arrange
menter: Udstillinger, hvoraf en nu er permanent 
i opsynsboligen ved den jødiske begravelsesplads 
i Slesvigsgade, foredrag, byvandringer og udgi
velse af’Jøderne i Fredericia 1675-1902”.

Formidlingen foregår ikke bare på Bymuseet,

i Bunkermuseet, i Krudtmagasinet, på Krings
minde og i vagtbygningen ved Kongens Portvagt. 
Den foregik også i det åbne landskab og på 
Fredericia Vold. Mange rundvisninger blev det til 
især i sommerhalvåret.

En lang række af disse formidlingsprojekter 
og arrangementer gennemførtes med stor støtte 
afen gruppe frivillige hjælpere, uden hvis delta
gelse arrangementer ikke lod sig gennemføre så 
succesrigt, som tilfældet var. Det gælder især ar
rangementerne på museumsgården Kringsmin
de, men også på Bymuseet mærker man en sti
gende interesse fór at bidrage, når historien er i 
centrum.

Samarbejde er således et nøgleord i formid
lingen og i tilrettelægning af mange arrange
menter. Museerne i Fredericia samarbejder med 
en lang række institutioner, foreninger og priva
te, ofte med meget gode resultater, der ægger til 
nye initiativer.

Museets forhold iøvrigt
Den gennemgribende renovering af vagtbygnin
gen ved Kongens Port blev færdiggjort, og byg
ningen fremstår nu i en meget fornem stand. Vi 
fulgte gode renoveringsprincipper og valgte 
gedigne materialer, saml indrettede bygningen 
med særligt hensyn til udstillingsmuligheder. 
Således er bygningen udstyret med et vældig 
godt lysankeg, der tilgodeser udstillinger af en 
meget varierende karakter.

Renoveringen af de gamle bygninger på mus- 
eumsområdet i Jernbanegade omfattede i 2002 
sydfacaden i Brøchners Pakhus, nordsiden i 
Egum Møllelade samt fremstilling af nye låger til 
indgangspartiet ved Prangervej. På Kringsminde 
blev der råd til nyt stråtag på en del af norden
den af vesllængen.

I forbindelse med ændring af styrelsesvedtæg
ten besluttede Fredericia Byråd at lade Frede
ricia Vold med tilliggender overgå til Museerne i 
Fredericia pr. 1. januar 2002. Siden fulgte Den 
historiske Miniby og Madsby Legepark. Et gene
relt behov for modernisering af kontorfaciliteter 
samt det stigende behov for udvidelse af dem
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betød en gennemgribende renovering al dele af 
1. sal i hovedbygningen i Jernbanegade.

Museet på Koldinghus
Museet på Koldinghus, Markdannersgade 11, 
Postboks 91, 6000 Kolding 
Tli. 76 33 81 00
E-mail: niuseum@koldinghus.dk
Første år med resultatkontrakt
2002 blev det første år, hvor museet har levet 
med en ’’Resultat- og driftskontrakl 2002-2005” 
med Kolding Kommune. Efter et par vanskelige 
år med budgetunderskud og usikkerhed er 
museets drift kommet ind i en stabil periode. For 
første gang ved bevillingsgivere og -modtagere 
nøjagtigt, hvad man forventer al hinanden.

Resultat- og driftskontraktens resultatmål for 
2002 er opnået på få undtagelser nær. Der er 
nedsat el Evalueringsudvalg, der i henhold til 
resultatkontrakten mødes mindst 2 gange årligt 
eller efter behov og sikrer, at museets arbejde, 
udstillinger og forskning er på internationalt 
niveau. Det skal samtidig vurdere og udvikle 
resultatmål og afrapportering i en årlig rapport, 
som tilstilles Kolding Kommune i maj måned.

Kolding-koggen
I 1943 fandt man i Koldings inderfjord et skibs
vrag, der bestemtes som en kogge og tidsfæstedes 
til 1200-1400. Vraget blev undersøgt af National
museet, men blev efterladt på fjordbunden. I 
2001 blev vraget af Nationalmuseets Marin
arkæologiske Forskningscenter hævet, undersøgt 
og opmålt. Det blev herved bekraTtet, at skibet 
er en kogge af egetræ, dendrokronologisk date
ret til år 1191. Det er konstateret, at skibet har 
haft stævnror. Del er dermed det hidtil ældste 
kendte fund af el skib, der med sikkerhed har 
haft stævn ror.

Nationalmuseet havde i sit forskningsprojekt 
ikke midler til konservering og udstilling af vra
get. Derfor gik Museet på Koldinghus ind med et 
ønske om at konservere og udstille Kolding- 
koggen som et spektakulært supplement til en

kommende udstilling om Koldings historie i 
Staldgården.

Første etape af delle store projekt, er lykkedes 
takket være en offentlig indsamling med salg af 
’anparter’ gennemført af Koldinghusmuseets 
Venner. Mange privatpersoner har sammen med 
Firmaer og kulturudvalgene i Kolding Kommune 
og Vejle Amt tegnet i alt 771 ’anparter’. Det vide
re projekt skal i 2063 udvikles i samarbejde med 
Nationalmuseet og med den kongelige bygnings
inspektør.

Fanget i storpolitikken!
På initiativ af edWirmael EPOKA Group A/S i 
Pandrup har museet etableret kontakt til Kreml- 
Museerne med henblik på el samarbejde 
omkring en udstilling på Koldinghus af danske 
skatte i Kreml-samlingerne, skatte der for det 
meste er gaver til den russiske zar fra den danskt' 
konge i 1600-årene. Dele af disse samlinger har i 
Christian 4,-året 1988 været vist på Rosenborg, 
men en del har ikke været set i Danmark siden 
1600-tal let. Til gengæld skulle Museet på 
Koldinghus etablere en udstilling i Kreml af 
moderne dansk sølv i forbindelse med et forven
tet statsbesøg af Hendes Majestæt Dronning 
Margrethe i Moskva i sommeren 2003.

I juni måned allagde generaldirektør Elena Y. 
Gaga ri na og vicedirektør Alexei Levvkin besøg i 
Kolding og i oktober besøgte museumsdirkelør 
Poul Dedenroth-Schou og museumsinspektør 
Birgit jenvold Moskva for at drøfte udstillings- 
planerne. Uheldigvis faldt besøget i Moskva sam
men med den tjetjenske gidselaktion i et teater i 
Moskva, en aktion der resulterede i en befrielses- 
aktion, der kostede alle gidseltagere og over 100 
gidsler livet. En tjetjensk konference, der afhold
tes få dage senere i København, førte til, at p læ
siden t. Putin aflyste et statsbesøg i Danmark i 
november og følgelig vil der ikke blive noget 
dansk statsbesøg i Moskva i 2003. Dermed er den 
danske sølvudstilling udsat til et statsbesøg evt. vil 
blive gennemført, og følgelig er den russiske 
udstilling i Kolding tillige udsat på ubestemt tid.

De udenrigspolitiske forhold har hermed spil
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let uheldigt ind i inuseels udstillingsplaner, men 
det forberedende arbejde vil blive søgt nyttig
gjort, nar den udenrigspolitiske situation mellem 
Rusland og Danmark igen er normaliseret, og de 
pattenkte statsbesøg kan gennemføres.

Udstillinger
Museet har i 2002 vist følgende udstillinger:
25. august - 13. januar 2002: Den danske Helt i 
1000 år
19. januar - 17. februar: Gaver, fund og nyerhver
velser 2001
1. marts - 12. maj: Fornyelse og Design. 
Højdepunkter i engelsk sølv fra 20. århundrede
20. april - 16. juni: Hjørdis og Sven Haugaard. 40 
år med guld og sølv
20. juni - 28. juli: Designskolen Kolding. 
Afgangsudstilling
22. juni - 4. august: Danske Sølvsmede 2002. Nye 
arbejder
24. august - 12. januar 2003: Anni & Bent 
Knudsen. 50 år med papirklip 
28. september - 1. december: 13. Sølvtriennale 
fra Hanau
12. oktober - 24. november: Erik Sjødahl. 
Modtager al Karl Gustav Hansen-Prisen 2002 
12. oktober - 17. november: Kolding-koggen 

Årets besøgstal blev 98.680.

Undersøgelser og forskning. Erhvervelser
Museet udfører arkteologiske undersøgelser i 
henhold til museumslovens og efter overens
komst med Kulturarvsstyrelsen. I 2002 er der 
udført en række besigtigelser, prøvegravninger 
og følgende udgravninger:
MKH 1127: Skolebakken, Nr. Bjert. Prøvegrav
ning: Før romersk bebyggelse 
MKH 1 129: Lille Drenderup, Ødis sø: Vandmøl
le, middelalder
MKH 1131: Møllevej, Ødis: Jernalderboplads, 
MKH 1132: Gramhøjgård, Harte: Maglemose- 
plads
MKH 1143. Bønstrup sø, Vamdrup: Hustomt, 
bronzealder.

En prøvegravning ved Højvang, Lunderskov 
kommune, gav ingen fund, hvorfor området blev 
frigivet til bebyggelse.

Til samlingerne er erhvervet mange genstan
de som gaver og som køb. Blandt nyerhvervel
serne skal nævnes en udskåret himmelseng fra 
tiden lige omkring 1600, der efter familietraditi
onen skal have tilhørt lensmanden på 
Koldinghus, Gaspar Marckdaner. Historien kan 
ikke bekræftes, men sengen er et fornemt eksem
pel på sovekomforten i de højere stænder, enten 
adelen eller det meget velhavende borgerskab.

Koldinghus som Dansk Sølvmuseum
Museet på Koldinghus har erklauel det som sit 
mål at skabe ’’Dansk Sølvmuseum” på Kolding
hus. Med udgangspunkt i byens stolte sølvtradi
tioner (først og fremmest Holger Kyster og Hans 
Hansen Sølvsmedie) og i museets allerede bety
delige sølvsamling er del ambitionen her at ska
be den store, samlede udstilling om dansk sølv, 
som i det 20. århundrede svang sig op til en 
førende position på verdensplan, en position der 
stadig hævdes af en række dygtige danske 
sølvsmede.

Det vigtigste for museet er at kunne vise dansk 
sølvs kunst- og kulturhistorie. Og kan museet 
ikke erhverve sølvgenstandene, vil vi søge at låne 
os frem. Et sådant lån er de 112 prægtige gen
stande, som museet nu har fået stillet til rådig
hed afen af landets største private sølvsamlinger, 
Erik Fjeldsøe Fondens Samling. Lånet omfatter 
biegre og lågkrus, kaffe- og te kan der, tedåser, 
strøbøsser og sukkerskåle saml enkelte skåle og 
fade. Sølvgenslandene dækker stilperioderne 
mellem 1550 og 1800 og omfatter sølv Ira alle 
egne af landet. Tyngdepunktet i samlingen lig
ger i København, hvilket afspejler den domine
rende position hovedstaden indtog i sølvsmede- 
fagel.

Erik fjeldsøe Fondens Samling udstilles i et 
særligt lokale. I første omgang har lånet en varig
hed på 4 år, men det er museets håb, at lånepe
rioden kan forlænges så meget, at man kan lade 
samlingen indgå i en harmonisk samlet udstil
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ling af dansk sølv sammen med museets egne 
sølvgenslande og genstande indlånt fra andre 
offentlige eller private samlinger.

Vejle Byhistoriske Arkiv og Stadsarkiv
Enghavevej 2, 7100 Vejle, tlf. 75 83 47 44, 
e-mail: vba@vejle.dk

Bvhistorisk Arkiv & Stadsarkiv er Vejle Kommu
nes fælles hukommelse og dokumentationscen
ter. Det er stedet, hvor alle kan finde svar på 
spørgsmål om historien. Arkivet indsamler, beva
rer og formidler dokumenter, tegninger, kort, 
fotos og film fra private og kommunale myndig
heder.

Væsentlige begivenheder
Beslutningen om al udgive et fjerde bind af vær
ket Vejles Historie om den nyeste historie fra 
kommunesammenlægningen i 1970 til i dag 
betød, at arkivet måtte omprioritere indsatsen 
for hele året. Bind 4, der fik titlen Det ny Vejle, 
fik et omfang på ca. 250 sider. Ved hjælp af tekst 
og mange illustrationer fortælles Vejles moder
ne historie. De styrende temaer i bogen er Vejles 
styre under skiftende konjunkturer, familieliv og 
sociale forhold, kulturlivet i Vejle, befolkning og 
byudvikling og erhvervslivet i Vejle.

Bogen blev færdig som planlagt og blev præ
senteret ved et velbesøgt arrangement i Arbej
dernes Forsamlingsbygning fredag den 29. 
november. Her var der taler af borgmester Flem-

lJdvatiårerudstiUingen på havnen.

ming Christensen, chefredaktør Arne Mariager 
og stadsarkivar Asbjørn Helium.

Selv om dette stykke arbejde i høj grad prange
de hverdagen på arkivet i 2002, blev der dog lid 
til at søsætte og arbejde videre med andre pro
jekter.

Den 24. marts 2000 åbnede kulturminister 
Elsebeth Gerner Nielsen Danmarks Nationale 
Privatarkivdatabase DanPa, www.danpa.dk, som 
gav adgang til ca. 90.000 privatarkiver. Den 25. 
september 2002 blev en opdateret og forbedret 
udgave frigivet. Nu med adgang til mere end 
120.000 privatarkiver og o. 265.000 systematiske 
henvisninger. Vejle Byhistoriske Arkiv & Stads
arkiv leverede også denne gang projektleder til 
DanPa.

I det hele taget blev året et år, hvor vi arbejdede 
videre med at udvikle tilgamgeligheden af infor
mationer på Internettet. Efter et større indtast
ningsarbejde præsenterede arkivet i forbindelse 
med Dampfestivalen 12.-14. juni for første gang 
de såkaldte Vejlelister på en database over 
Internettet. Del er udvandrerlister fra Vejles ud
vandreragenter, som giver oplysninger om 4.109 
udvandrere fra alle egne al Danmark i årene 
1879-1887. Det drejer sig om personer, der har 
købt billet hos udvandreragenterne, brødrene 
Mouritsen, i Vejle, som var agenter for HAPAG 
(Hamburg-Amerika linien). Udvandrerlisterne 
er indført i lo protokoller i Vejle byfogedarkiv.

Lokalhistorisk arkivsamarbejde
Som et led i markeringen af byjubilæet blev der 
for første gang etableret et større udstillingssam
arbejde indenfor ’’Lokalhistorisk Udvalgs” regi. 
De lokalhistoriske foreninger i Grejsdalen, 
Engum, Bredballe og Vinding, Nørremarksgrup
pen, Byhistorisk Selskab, Vejleegnens Slægts
historiske Forening, Biblioteket for Vejle og 
Omegn, Vejle Museum og Vejle Byhistoriske 
Arkiv udarbejdede i fællesskab en vandrerudstil
ling om ’’Børneliv i Vejle”.

Samarbejdet blev en succes, og udstillingen
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har siden 1. november vandret rundt i Vejle 
Kommune.

Udstillinger
En populær del af arkivets formidlingsvirksom
hed er vores udstillinger. Herigennem kan vi 
vise, hvordan arkivets samlinger bl.a. kan belyse 
spændende emner og give smagsprøver til publi
kum fra arkivets skatkammer af især billeder. I 
2002 blev det til følgende udstillinger:

1 begyndelsen af året havde vi udstillingen 
"Vejlensiske hunde og deres mennesker” ståen
de. Den 25. april åbnede udstillingen, ’’Fejringen 
af byjubilæerne i 1927 og 1977”, i anledning af 
Vejles 675 års byjubilæum. I forbindelse med 
’’Dampfestivalen” på Vejle Havn åbnede arkivet 
den 13. juni i samarbejde med Del Danske Ud
vandrerarkiv en udstilling om udvandring fra 
Danmark og fra Vejle. I forbindelse med tidstil
lingen kunne man for første gang søge i databa
sen over udvandring via de vejlensiske udvan
dre ragen ter.

Fra den 4. november og en måned frem 
havde arkivet udstillingen om Børneliv i Vejle, 
der var udarbejdet som et samarbejde mellem 
arkivet og de lokalhistoriske foreninger i kom
munen. Udstillingen vandrede derefter videre til 
andre opstillinger.

Endelig åbnedes den 16. december en udstil
ling udarbejdet af Gert Guttenberg. Udstillingen 
handlede om Munkebjerg til lands, vands og på 
skinner.

Læsesalen
I 2002 har der været ca. 1850 besøgende på læse
salen. Nogle har blot kigget hurtigt forbi, men 
langt de fleste sidder en time eller mere og stu
derer et bestemt emne. Læsesalen er et arbej
dende værksted, hvor de besøgende får stillet 
arkivalsk materiale til rådighed, som de så selv 
arbejder med. Langt de fleste besøgende er fra 
Vejleegnen. De lokale kunder udgør mere end 
70% af arkivets besøgende. Den største kunde
gruppe er slægtsforskere: Ca. 50%, og en del af 
de godt 27%, der ikke har angivet formål med

besøget, er også slægtsforskere. Mange slægtsfor
skere bruger Internettet nu om dage; det mær
kes tydeligt på antallet af forespørgsler, der kom
mer til os fra ind- og udland med e-post. Det er 
naturligvis en fordel for en amerikaner med dan
ske rødder, at man med e-post hurtigt kan 
komme i kontakt med det relevante arkiv i 
Danmark. Her har også arkivets hjemmeside 
hjulpet godt til.

En hel del udlændinge benytter dog også 
besøg i Danmark til at søge efter afdøde slægt
ninge. Et lykkeligt eksempel på en slægts-søgen
de udlænding var Carl Holzberger fra 
Queensland i Australien, der havde enkelte 
oplysninger, vi kunne gå ud fra i søgningen. Stor 
var derfor også begejstringen, da vi fandt ud af, 
at en af hans forfædre var den navnkundige 
Jeppe Jensen, Vejles første havnefoged og op
havsmand til anlæggelsen af havnen. Det gav jo 
en del materiale i form af artikler og lignende, 
som den taknemmelig australier drog af sted 
med i kopi. En senere hilsen har fortalt, at de 
australske gæster benyttede opholdet i Vejle til at 
besøge havnen, Jeppe-Jensengården og se 
gravstenen.

Ud over slægtsforskning angiver de besøgen
de i besøgsprotokollen, emner som skolehistorie, 
bygningshistorie, 2. verdenskrig, generel lokal- 
og byhistorie niv.

Publikationer
Arkivet har stået for eller medvirket ved følgende 
udgivelse r:
Det ny Vejle , 1970-2002, bind 4 i Vejles Historie. 
Lokalhistorisk Kalender 2003 
Vejlebogen 2002
Vejles historie i ultrakort udgave til de tre jubi
læumshæfter:
Fra Vadested til industriby 1, Fra Vadested til 
industriby 2 (den lille købstad), Fra Handels- og 
industriby til serviceby.

Arkivets aktiviteter opsummeres bedst i følgende 
tabel over de mål, der var sat for 2002 sidestillet 
med de reelt opnåede mål:
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By historisk Arkiv <2f Stadsarkiv, Enghavevej 2. 
Arkivets arbejde i 2002 blev i høj grad præget af, at 
Vejle by kunne fejre 675 års jubilæum.

Måltal for 2002
Aktivitet Mål 2002 2002
Afleveringsforretninger 250 235
Kunder, læsesal og arkiv 2.700 3.701
Besøg på web-side 3.000 4.600
Telefoniske henv. 5.000 3.301
Forespørgsler 800 707
Udlån af arkivalier m.v. 90 167
Indlån af arkivalier m.v. 80 72
Udstillinger 4-5 5
Foredrag/rundvisninger 50 28
Delt. arrangementer 5.500
Modtaget komm. mat. 175 50 mtr.
Registreret komm. mat. 150 25 mtr.
Arkivfonds registreret 30 25 mtr.
Billeder registreret 1.000 5.000
Foto-negativer reg. 3.000 1.000

Vejle Museum
Vejle Museum, Flegborg 18, 7100 Vejle, tlf. 75 82 
43 22, fax 75 82 59 22, e-mail: vkh@vejlekom.dk

På vej mod nye magasiner
For Vejle Museum blev 2002 - som det foregåen
de - et år, hvor registrering, magasiner og stærk 
begrænsede muligheder for at lave udstillinger 
kom til at fylde betydeligt i museets hverdag. 
Men efter en afsluttet gennemgang og rengøring 
af museets samlinger kunne de mange muse
umsgenstande i efteråret endelig forlade den

fugtplagede magasinbygning på Flegmade. Op
rindelig var det tanken, at udflytningen skulle 
ske til det planlagte Fælles Museumsmagasin ved 
Lysholt nord for byen, men en forsinkelse af byg
geriet medførte, at der måtte findes midlertidige 
opbevaringslokaler i Vejle østby. Forsinkelsen 
skyldtes bl.a., at Vejle Amt valgte at Hytte amtets 
Konserveringsværksted til Vejle og at sammen
bygge det med de nye magasiner. Det giver Vejle 
Museum og de øvrige museer og arkiver i amtet 
muligheder for at råde over et enestående beva
ringscenter, hvor både restaureringen af muse
umsgenstandene og tilsynet med dem kommer i 
konservatorernes kyndige hænder. Efter planen 
kan det nye center tages i brug efteråret 2003.

Sideløbende med det omfattende rengørings- og 
flytteprojekt (i alt er der blevet rengjort og flyttet 
små tusinde paller med genstande) er der gjort 
et dybt indhug i museets registreringsefterslæb, 
således at en meget stor del af museumsgenstan
dene nu er registreret med betegnelse, nr. og 
søgekode på computer. Det betyder, at det er 
blevet betydeligt nemmere at danne sig et over
blik over samlingerne, og samtidig vil edb-regi- 
streringen danne grundlag for den pladsregistre
ring og samlingsrevision, som følger, når det nye 
magasin tages i brug.

Nye udfordringer for Arkæologien
2002 blev et mærkeligt år for arkæologien, hvor 
sagsbehandlingen skulle omstilles til en ny muse
umlovs bestemmelser, men hvor finansieringen 
af alt det nye stadig fulgte gamle regler. Det 
betød, at årets udgravninger hverken i omfang 
eller karakter kom til at adskille sig væsentligt fra 
de foregående års, men samtidig var der en tyde
lig tendens til en markant forøgelse af det admi
nistrative arbejde forud for undersøgelserne. 
Men først når den nye lov er slået fuldt igennem 
fra 2003, kan vi for alvor begynde at danne os et 
billede af dens konsekvenser for Vejle Museum.

Blandt 2002's undersøgelser skal især frem
hæves:
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Als ledgård, 0. Nykirke sogn:
Boplads fra lidlig bondestenalder med spor efter 
4 huse og el rigi oldsagsmateriale.
Dalsgård, Givskud sogn:
Boplads bl.a. med en velbevaret hustomt fra 
overgangen ml. dolktid og a'ldre bronzealder, ca. 
1700 f. Kr.
Erederikshåb Plan lage:
Undersøgelser af fredede stenrøser. Formentlig 
jernalder.
Gretkeer, l Udum. sogn:
Undersøgelse af 8 langhuse m.v. fra bronzealder 
og tidlig jernalder.
Søn derh ær, Hom bo rg sogn.:
Diverse oldtidsspor bl.a. en hustomt fra 3.-4. årh. 
e. Kr. samt 4 grave fra førromersk jernalder 
Uldum. Syd, Uldum sogn:
Boplads med bl.a. et langhus fra overgangen 
mellem yngre bronzealder og tidligste jernalder. 
Uldum Søndermark, Uldum sogn:
Boplads fra yngre romersk jernalder med 13 
hustomter.
Virkelyst., Gaurslund sogn:
Del af omfattende boplads fra ældre romersk jer
nalder ved (Jaurslund Skole. 1 alt afdækkede« 
sporene efter 54 huse, der menes at kunne opde
les i mindst 16 forskellige gårde. Foruden bebyg
gelsessporene fandtes 7 urnegrave.

Nye Vejle ting til museet
Foruden de oldsager, som kommer til museet i 
kraft af de mange arkæologiske udgravninger, 
modtager museet løbende genstande fra vores 
nærmeste fortid, som kan være med til at fortæl
le byens og egnens historie.

Blandt de indkomme genstande i 2002 kan 
følgende nævnes:
Lysesløberkar fra 1827 udført af potteinager Chr. 
Pedersen.
Spidstelt fra 1960-erne fra Vejle Teltfabrik. 
Møblement fra Skibet Plejehjem (lukket 2002). 
Skilte fra den tidligere station i Hørup. 
Automater fra kantinen i De danske Bomulds
spinderier.

I øvrigt har der i årets løb været arbejdet med

at udvikle en fadles amtslig indsamlingspolitik. 
Hensigten er at nå frem til en aftale om fordeling 
af indsamlingsspccialer mellem de statsaner
kendte museer. Dels p.g.a. et ønske om at tøjle 
de dyre magasin- og registreringsomkoslninger, 
men det har også baggrund i, at tingene fra de 
seneste generationer ikke har det samme lokale 
præg som tidligere. Derfor er det i dag ikke så 
afgørende om en genstand er fra Vejle, Give eller 
Horsens - blot man ved, hvor den er og kan låne 
af hinanden til udstillingsbrug.

Udstillinger og anden formidling
I 2002 fejrede Vejle 675 års jubilæum. I den 
anledning rykkede museet ved flere lejligheder 
ud i byen for at fortælle brudstykker af byens 
historie på åstedet. Vi kaldte det for ’’Byens Rum 
- Historien på Stedet” , og det blev museets bud 
på en slags Vejle-udstilling 2002.

Desuden bød året på en udstilling i mere klas
sisk forstand i form al særudstillingen ’’Inden for 
murene”, og samtidig holdt vi traditionen i hævd 
og arrangerede påskeudstilling, afholdt mølle- 
marked og sluttede af med et fantastisk julemar
ked.

Fra årets arrangementskalender
Februar til oktober
Byens Rum: 6 børnehaver, en kuffertstafet. Bør
nehavebørn i Vejle lavede udstillinger i gamle 
kufferter om: Hvad laver vi, når mor og far er 
gået?

Marts
Byens Rum: Mølleåen lagt fri. I marts blev den 
nye bro over Mølleåen ved Nørretorv indviet. 
Museet var på stedet og satte et historisk lys på 
åen.

April
Byens Rum: Erindringer på stedet. En byvan
dring, hvor udpluk af lokale forfatteres erindrin
ger om byen og dens mennesker blev citeret, på 
stedet.
Påskeudstilling om ’’Påskens bryg”.
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Maj
Byens Rum: Kirketorvet - den tomme plads. 1 
bedste professor Labri-stil slog vi teltdugen til 
side og præsenterede fortiden på kirketorvet

Juni
Møllemarked ved Vejle Vindmølle.
’’Tuden for murene”, udstilling om indsamling og 
bevaring åbnede i stueetagen og på 1. sal i 
Flegborg. Vi forsøgte at give gode svar på, hvad 
der bliver gemt på museet og hvorfor.

August.:
Byens Rum: Byens hjerte og puls. Museets bidrag 
til Kulturnatten i slutningen af august handlede 
om at sætte fokus på byens mennesker. 
Herudover var museet involveret i Kulturnattens 
hovedtema ”Så sødt som i gamle dage...” som 
historisk konsulent for City Vejle.

December
For 17. gang afholdt vi julemarked, hvor der 
denne gang var tilknyttet hele to udstillinger.
Alt i alt havde Vejle Museum i årets løb 15.600 
besøgende, hvilket er en anelse mere end i 2001.

Hjemmeside - www.vejlemuseum.dk
I 2002 kunne Vejle Museum tage egen hjemme
side i brug. Siden indeholder foruden en beskri
velse af museet og dets publikumstilbud en over
sigt om husets arbejdsområder og forskelligt 
digitalt undervisningsmateriale.

Vejle Kunstmuseum
Flegborg 16, 7100, Vejle, tit. 75723199, fax 
75723135, e-mail: vkm@vejle.dk 
Hjemmeside: www.vejlekunstmuseum.dk 
Kontaktperson: Signe Jacobsen, museumsinspek
tør, tlf. 75723199, e-mail: sij@vejle.dk

Erhvervelser:
I løbet af 2002 tilgik der museet 140 nye værker. 
Heraf er 8 arbejder på papir - grafik og akvarel 
- af Berta Moltke, med fuld støtte fra Ny 
Carlsbergfondet. Dernæst 111 grafiske van ker af

Jes Fomsgaard, dvs. alle kunstnerens værker i 
den grafiske teknik, med støtte fra Kulturarvs
styrelsen.

Desuden har kunstneren Vibeke Glarbo 
foræret Vejle Kunstmuseum 12 tegninger, hvortil 
kommer en, som museet har købt.
Følgende malerier er erhvervet: P.C. Skovgaards 
’’Høhøst i Vejleådalen. 1857, Doris Biooms 
’’Dumela Maki” fra 1985, som gennem mange år 
har været deponeret på museet, saml Preben 
fjederholt: Stadtinsel. 1995. Desuden er der 
erhvervet 2 malerier af Nis Schmidt, 2 litografier 
af Peter Martensen og 1 litografi af Nina Sten- 
Kn udsen.

Forskning og øvrigt kunstfagligt arbejde:
Vejle Kunstmuseums kunstfaglige medarbejdere 
har koncentreret forskningsindsatsen omkring 
udgivelsen af nedenstående bøger/katal oger, 
som man har været involveret i med varierende 
arbejdsindsats fra museets egen side, idet nogle 
af udstillingerne er modtaget fra andre instituti
oner.

Efter titlen nævnes den udstillings/katalog- 
an svarlige:
”Nis Schmidt. Status”. Ved Nina Damsgaard 
’’Thomas Kluge.” Ved Marianne Sørensen. 
Samarbejde med Nivaagaards Malerisamling og 
Holstebro Kunstmuseum.
"Clockwise.” Ved Nina Damsgaard. Samarbejde 
ined Nifca, Helsingfors.
’’Berta Moltke. Ser.” Ved Signe Jacobsen. 
Samarbejde med Faaborg Museum for Fynsk 
Malerkunst, Vendsyssel Kunstmuseum, Kastrup- 
gårdsamlingen.
’’Gennem Tiderne.” Ved Nina Damsgaard.. 
’’Preben Fjederholt. Retrospektiv.” Ved Marianne 
Sørensen. Samarbejde med Nivaagaards 
Malerisamling.
Herudover har Nina Damsgaard redigeret og 
skrevet bogen: ’’Skulpturer i Vejle”

Desuden er der sket ajourføring af viden 
omkring Vejle Kunstmuseums samlinger, der er 
registreret i Dansk Museums Indeks (DMI).
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Udstillinger
Thormod Kidde. Blandt guder og godtfolk.
12.1. -24.2.
Carl Fischer. En genopdaget kunstner. 12.1.-
24.2.
Nis Schmidt i dag. Status. 12.1.-24.2.
Værker fra Wørzners samling. 2.3.-1.4.
Thomas Kl uge. Kunstens virkelighed. 13.4.- 2.6. 
Rembrandt. 13.4.-2.6.
Clock-Wise. 15.6.-18.8.
Gennem tiderne. Udstilling og auktion. 30.8.-
20.10.
Ansigter. Fra Wørzners samling. 7.9.-5.1. 
Guldalder. 7.9.-5.1.
Berta Moltke. Ser. 7.9.-20.10.
Preben Fjederholt. Erindring. 2.11.-5.1.

Omvisninger
Foruden de mere end to hundrede bestilte grup
peomvisninger for undervisningsinstitutioner 
samt omvisninger bestilt af foreninger m.m. har 
der været aftenomvisninger for vennekredsmed
lemmer og andre interesserede i udstillingerne 
’’Thormod Kidde” (16.1.), ’’Thomas Kluge” 
(16.4.), ’’Berta Moltke” (10.9. og ’’Preben 
Fjederholt” (5.11.). Der har desuden va^ret åbne 
gratis omvisninger i udstillingerne "Thormod 
Kidde” (12.1., 20.1.), ”Nis Schmidt” ( 29.1.), 
’’Thomas Kluge” (21.4., 19.5.) og ’’Preben 
Fjederholt” (10.4., 24.1 1.).

Skolesamarbejde
Ku n s 11 n u se e ts skole se r v i c e o r d n i n g o m fa t te r 
udsendelse pr. mail af informationsmateriale til 
de tilmeldte lærere, men man kan også oriente
re sig i mulighederne på museets hjemmeside 
under rubrikken ’’skole-info”.

J det forløbne år har museets inspektører 
omvist mere end 200 skolegrupper.

Museumsinspektør Signe Jacobsen fortsatte 
samarbejdet med lærer Susanne Baldus Peder
sen fra Kirkebakkeskolen om pilotprojektet 
’’Kunstklassen”, der skal løbe over en femårig 
periode: En klasse, som Susanne Baldus Peder
sen er klasselærer for, er udnævnt til “kunstklas

se”, hvilket bl.a. indebærer at kunstmuseet i ud
strakt grad benyttes i undervisningen. Klassens 
besøg dokumenteres gennem fotos og rapporter, 
og også gennem børnenes egne produkter, såvel 
billeder som skrift. Målet er at få et dokumente
ret indtryk af, hvad det betyder for en klasse at 
“vokse op” med kunst. Klassen blev til 4.B i 2002.

Sæsonbladet KIK
I det forløbne år har museet udgivet lo sæson
blade KIK på 12 sider, som fortæller om museets 
aktiviteter og formidling. Desuden betjener vi pr. 
e-mail en lang række lærere, som på denne måde 
får løbende information om vore tiltag, samtidig 
med at vi fører vores hjemmeside ajour med nye 
oplysninger.

Foredrag og studierejser
Der har været afholdt 15 foredrag, henholdsvis 
på formiddage, eftermiddage og aftener om 
’’Fransk kunst” og ’To ekspressionister” (Vincent 
van Gogh og Paula Mendelsohn-Becker). Begge 
foredragsrækker var forberedelse til ture til Paris 
og Bremen , men kunne også følges uden delta
gelse i rejserne. Forårsrejsen til Paris måtte dub
leres i efteråret på grund af meget stor deltager
interesse.
Museumsinspektør Signe Jacobsen var foredrags
holder og kunstguide på rejserne.
Paris-foredrag og Paris-rejser blev afholdt i sam
arbejde med museumsinspektør Birgit 
Hessellund, Horsens Kunstmuseum og Hans 
Werge/HW Travel Service, Vejle.
Lørdag den 4.5. forestod museumsinspektør 
Signe Jacobsen en kunstekskursion til Georgia 
O’Keefle-udstillingen på Louisiana og Fernando 
Bolero-udstillingen på Arken.

Andre formidlingsaktiviteter
I forbindelse med museumsinspektør Signe 
Jacobsens deltagelse i Museumshøjskolens kur
sus for formidlere er udarbejdet materiale til ”de 
frie børn”, der besøger Kunstmuseet sammen 
med forældre eller andre voksne uden al være 
del af en gruppe.
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20.6. åbnede museumsinspektør Signe Jacobsen 
en retrospektiv Palle Nielsen-udstilling på kunst
hallen Brænderigården i Viborg, hvortil Vejle 
Kunstmuseum havde udlånt værker.
23.6. besøgte de 120 deltagerne i Internationale 
Kunslaustellungsleiter Tagungs (IKT) kongres i 
Danmark udstillingen Clock-Wise.
Museumsinspektør Signe Jacobsen holdt 11.9. 
foredrag om Palle Nielsen på Nordjyllands 
Kunstmuseum i forbindelse med udlån af Palle 
Nielsens tegninger og grafik til museet. 
Museumsinspektør Marianne Sørensen holdt
16.11. foredrag på Bogmessen i forum om Den 
skæve vinkel (med udgangspunkt i Poul Anker 
Bechs maleri)

Vær Nebel Sogns Lokalarkiv
Nederbyen 1, Serridslev, S700 Horsens 
Kontaktperson: Kjeld Olesen, Nederbyen 16, 
Serridslev, tlf. 75 66 73 95

Aale Lokalhistorisk Forening
Aale Bygade 28,
Aale Præstegård
Aale, 7160 Tørring
Kontaktperson: Eske Frandsen, Korsbøj 3, 7160 
Tørring, tlf 75 67 61 18

Ale Lokalhistorisk forening arbejder til daglig 
med at få folk til aflevere beretninger, gamle skø
der fra Aale sogn og med at arkivere indkomne 
materialer, foreningen mener at kunne konsta
tere stor interesse hos unge og ældre lbr sognets 
historie, formidlingen af materialet sker bl.a. i 
form af kalendere (2002-3: Gamle forretninger i 
Aale, 2003-4 Gamle skoler i Aale), udstilling af 
billeder malet af lokale folk i sognet i september 
2002 og udgivelsen afen føljeton, ’’Polakkerne i 
Aale”, en lokalhistorisk roman, som oprindelig 
var blevet bragt i Vejle Amts folkeblad i 1973, 
skrevet af skomagermester Tb. Olesen, Holbæk 
med udgangspunkt i erindringer fra 15 års 
ophold i sognet, fremtidsplanerne handler om 
en udstilling af husflid og en samlet sognehisto
rie.

Museumsplanerne
Til den årelange diskussion omkring bedre byg
ninger til Vejle Kunstmuseum har der været 
bidraget meget i det forløbne år, hvor nye ideer 
er kommet på bordet. Der mangler imidlertid 
stadig en endelig byrådsbeslutning om placerin
gen. Den var forventet i 2002, men atter engang 
er beslutningen blevet udsat.
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Litteratur om Vejle Amt 2001-2002

Ved bibliotekar Jørgen Gram Christensen, Biblioteket for Vejle By og Amt

Litteraturforlegnelsen omfatter bøger med historisk-topografisk indhold udgivet i perioden 1. juni 
2002 til 1. juni 2003, saml enkelte tidligere udgivelser, som ikke før har været medtaget i Vejle 
Amts Arbog.
Fortegnelsen er et uddrag af Dansk Lokalbibliografi (DLB), Vejle amt, som er stillet til rådighed, 
af Biblioteket for Vejle By og Amt. Lokalbibliografien er edb-baseret og indeholder udover bøger 
også artikler fra tidsskrifter og afsnit i bøger. Der kan søges i lokalbibliografien på biblioteket eller 
via bibliotekets hjemmeside på Internettet: www.vejlebib.dk

Ancker, Jens
Rundt om AAB 1932-2002. - (Vejle) : (Arbejder
nes Andels-Boligforening), (2002). - 80 sider : ill. 
Udgivet i anledning aj Arbejdernes Andels-Boligfor
ening i Vejles 70 års jubilæum; stiftet 19. september 
1932.

Andersen, Gudrun
Gård historie gennem 330 år : 1064-1994. - Tør
ring : Tørring og Omegns Lokalarkiv, 1995-2001. 
- 7 bind : ill.
Had te nr. 7 : Gårdenes historie i Plougstrup gen
nem 300 år : 1688-2000. - 2001. - 79 blade. 
Plougstrup og omegns gårdhistorie, herunder data på. 
ejere, deres hustruer og børn samt tidsbilleder fra livet i 
landsbysamfundet og i landbruget.

Andersen, Gudrun
Hammer sogns beboere gennem 300 til 400 år. 
Enkelte fra 1400 tallet. - Tørring : Tørring og Om
egns Lokalhistoriske Forening, 2003-. - bind : ill. 
Hæfte nr. 1.-2003.- 109 blade.
Hammer sogns gårdhislorie, herunder data, på ejere, 
deres hustruer og børn samt tidsbilleder fra livet i 
land siry samfundet og i landbruget.

Børgesen, Inger-Marie
Dansk Sygeplejehistorisk Museum : en præsenta

tionsbog. - Kolding : Dansk Sygeplejehistorisk 
Museum, 2002. - 91 sider : ill.
Museumsfører til Dansk Sygeplejehislorisk Museum i 
Kolding (indviet 27. august 1999), her under muse
umsbygningernes historie som fulemærkesanatoriel 
Koldingfjord (indviet 1911, nedlagt i løbet af 
195 (Lerne) samt afsnit om Koldings sygehushistone.

Enggaard Stidsen, Jobs.
Hold fast ved det du har-! : De stanke Jyder, ined 
særligt henblik på deres salme- og sangtradition. 
- Odense : Odense Universitetsforlag, 2002. - 445 
sider : ill.
Beskrivelse af den folkelig-religiøse bevægelse ”l)e stærke 
Jyder" og den salme- og sangtradition, der livede i 
bevægelsen.

Forsvarsbrødrenes Sangkor Vejle : 85 års jubi
læum den 9. november 2002. - Vejle : Forsvars
brødrenes Sangkor, 2002. - 32 sider : ill.
Sangkoret stiftet den 9. november 1917.

Godrum Bech,Jørn
Biblioteksforeningerne i Vejle Amt 1920-2000 / 
tekst og billedredigering: Jørn Godrum Beeh ; 
idé, research, register m.v.: Palle Bo Frandsen. - 
(Vejle) : Biblioteksforeningen i Vejle Amt, 2003. - 
116 sider : ill.
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De lokale biblioteksforeningers historie er samtidig en 
indgang til biblioteksvæsenets historie, lokalt som natio
nalt.

Hansen, Jørgen
Drengetid mellem Seest og Kolding. - (Kolding)
: Eget forlag, 2002. - 103 sider : ill.
Erindringer fra en opvækst som ’’grusgravsunge” i 
kvarteret ved Seest Bakke i 1940erne og de tidlige 
1950’ere.

Hirsch, H.L.
Traditioner fra Fortiden : Mine Stamfædre : 
Enkelte Begivenheder fra Krigene 1848 og 64 : 
Bekendte Mænd af det jødiske Trossamfund i 
Fredericia / samlede af H.L. Hirsch. - Fredericia 
: Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn, 
2002. - 22 sider : ill.
Optryk af udgaven: Fredericia : Vilh. S. Hansens 
Bogtrykkeri, 1897
Eortrinsvis personalhistorie om kendte jødiske familier i 
Fredericia.

Holm, Eigil
Horsensegnens kirker. - Gedved : Eigil Holm, 
2002.-214 sider : ¡11.
En grundig og rigt illustreret gennemgang af kirkerne 
på 11orse nsegnen og deres historie.

Horsens-erindringer : ti fortællinger fra byens liv 
187:5-1945 / redigeret af Annette Hoff. - (Hor
sens) : Horsens Museum, 2003. - 157 sider : ¡11. 
Erindringer om dagligliv og arbejdsliv i Horsens af 
Jens Chr. Juliussen, Anna Poulsen, Holger Kronholt, 
Chr. J. Christensen, Johannes Mathias Dombemoiusky, 
Carl Engelbrecht, Hans Peter Christian Granding, 
Christian Helbeck, John Walthen og Alfred Rasmussen.

Jeg elsker den brogede verden : Kirkens 
Korshærs historie i Horsens, indtil ca. 1992 / ved 
Ingeborg M. Lomholt (red.). - (Horsens) : (Kir
kens Korshær, Horsens), (2002). - 47 sider : ill.

Jensen, Dagny
Dage kom, dage gik : en arbejderkvindes erin

dringer. - (Vejle) : Fgel forlag, (2002). - 118 sider 
: ill.
2. del af: Fn bange mus.
Forfatterens erindringer om familie og venner samt om 
arbejdsliv og-forhold, i Vejle 1944-1965.

Juhler Hansen, John
At leve og overleve : arbejdererindringer fra Hor- 
sensegnen 1900 : et bidrag til den lokale arbej
derklasses historie. - (Horsens) : Arbejdsmænde- 
nes Kulturfond i Horsens, 2002. - 23 sider : ill. 
Bygger på erindringer Jra arbejdere og håndværkere 
indsa mlet af Nationalmuseet i 1951.

Kjær Nielsen, N.C.
Bredballe Mølle : en landsbydrengs erindringer. 
- (Vejle) : Bredballe Lokalhistoriske Forening, 
2002.- 18 sider: ¡11.
Erindringer fra, en opvækst på Bredballe Mølle i 
1930’erne og 1940’erne, herunder møllens historie, 
opført 1877.

Kolding Rådhus : design for a city hall and muni- 
cipality / udgivet af Kolding Kommune. - 
Kolding : Kolding Rådhus, 2002. - 10 sider : ill. 
Indretningen af Kolding Rådhus efter en samlet stra
tegi for design .
Engelsk tekst, forord med parallel dansk og engelsk 
tekst.

Ladegaard Thøgersen, Mette
Historier i landskabet : kulturmiljøer i Vejle Amt 
/ tekst: Mette Ladegaard Thøgersen ; redaktion: 
Gert Hougaard Rasmussen, Annette Hoff og 
Jacob B.Jensen. - Vejle : Kulturmiljørådel i Vejle 
Amt, 2002. - 48 sider : ill.
Beskrivelse af 20 udvalgte bevaringsværdige kulturmil
jøer i Vejle A ml.

Langelinies Skoles jubilæumskrønike / redakti
onskomité: Gurli Christiansen ... (et al.) ; redak
tion: Preben Jalving, P. VermundJensen, E. With- 
Pedersen. - Vejle : Langelinies Skole, 2002. - 68 
sider : ¡11.
Skolens 100-årige historie, indviet 5. december 1902.
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Livets karrusel : nogle erindringer fra et rigt liv / 
Erling Veile, Vieki Veile. - (S.l.) : (s.n.), (2000). - 
183 sider, 4 blade : ill.
Erindringer fra Erling Veiles opvækst, dagligliv og 
arbejdsliv i Eredericia og omegn (f ¡921, d. 2000), 
bl.a. fra hans firmaer Dansk Slægtsforskningsbureau, 
D. S.-Tryk mv.

Mølholm Kirke : 1952-2002 / ansvarshavende 
redaktør: Erik Steen Nielsen ; tekst og dispone
ring: Mølholm menighedsråd, Erik Steen 
Nielsen og Finn Illum ; foto: Erik Zappon og 
Mads Hansen. - (Vejle) : (Mølholm menigheds
råd), 2002. - 16 sider : ill.
Mølholm Kirke i Vejle, indviet 13. juli 1952.

Niss, Alfred
Mine erindringer : 2. del. - (Vejle) : (s.n.), 
(2002).-80 sider: ill.
Eortsat fra: Mine erindringer : hvad jeg i korthed 
erindrer i mit firsindstyvende år. - (2002).
Alfred, Niss, født 1919 ved Rohi Skov, fra 1957 med 
bopæl i Tørring, bopæl i I {edensled fra 1962.

Nygaard, Vagn
Spiril of Billund. - (Billund) : (Billund Luft
havn), 2002. - 87 sider : ill.
IAifthavnens historie, indviet 1. november 1964.

Næsbye Christensen, Merete
Det jødiske Eredericia 1675-1902 : et fristed i 
Danmark. - Eredericia : Museerne i Eredericia ; i 
samarbejde med Lokalhistorisk Forlag, 2002. - 
108 sider: ill.

Jødernes historie i Eredericia, herunder personal- og 
slægtshistorie samt religionshistoriske træk. Indeholder 
bl.a. en oversigt over jødiske begravelser i Eredericia.

Når mælk bliver til stål : den rustfri stålindustri i 
Trekantområdet 1880-2002 / af Poul Rind 
Christensen 8c Kristin Balslev Munksgaard ; 
redaktion: Dorthe Krogh, Lone Toftild og Jane 
Vestergaard Møller. - Kolding : Center for 
Småvirksomhedsforskning, Syddansk Universi
tet, 2002.-81 sider : ill.

De Danske Mejeriers Maskinfabrik i Kolding og 
Horsens, Paasch & Larsen Maskinfabrik i Horsens, 
Alfa Laval LKM og GEA i Kolding.

Olesen, Th.
Polakkerne i Aale / renskrevet af Inga Hou- 
gaard. - Aale : Aale Lokalhisloriske Arkiv, 2002. - 
83 sider.
Oprindelig trykt /. Vejle Amts Folkeblad, 1973.
En fortælling fra Aale under svenskekrigene 1657- 
1660.

Pedersen, Johs.
Treldevejens Skole : 1952-2002. - (Fredericia) : 
Treldevejens Skole, (2002). - 28 sider : ill.
Skolens historie, laget i brug i august 1952.

Petersen, Bent
De pæne mænds forening : en beretning om 
Kolding Kunstforening gennem 100 år. - Kolding 
: Kolding Kunstforening, 2002. - 55 sider : ill. 
Kunstforeningen stiftet 1902, fra 1914 med fast til
holdssted på Kohlinghus, hvor foreningens kunstsam
ling i 1927 var blevet så omfattende, at den fik navnet 
Kunstmuseet på Kohlinghus. Statsanerkendt museum 
fra 1968; samlingen i 1981 overdraget til Kunstmuseet 
Trapholl.

Qvistgaard, Morten
Horsens-bilen Gideon : et induslrieventyr 1913- 
20. - Hadsten : Motorploven, 2002. - 199 sider : ill. 
Horsensvirksomheden Rud. Kramper & Jørgensen A/S 
og deres produktion af Gideonbilen i perioden 1913- 
1920.

Reddersen, Knud Erik
Op mod en hundredårsdag : historien om Det 
Radikale Venstre i Kolding fra 1905-2001 samt 
om Venstrebladet for det sydlige Jylland. - 
Kolding : Koldingkredsens Radikale Venstre, 
2002. - 128 sider : ill.

Sandemann Rasmussen, Georg
På sporet : jeg gik mig over sø og land : erindrin
ger. - Århus : Klim, 2003. - 246 sider.
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Erindringer fra barndommen og skoletiden z 
1930'ernes Horsens til tiden som sømand under den 2. 
verdenskrig.

Schaiffel-Nielsen, N.M.
Postkort fra 8 sogne i Egtved kommune. - (Van
del) : Lokalarkiv- og Museumsforeningssamvir
ket i Egtved Kommune, 2002. - 112 sider : ill.
En historisk rundtur i de oprindelige sogne i Egtved, 
kommune med udgangspunkt i en række postkor t.

Schmidt, Peter
Afgang mod et nyt årtusinde : Fredericia’s hver
dag i årene 1990-2000. - (Fredericia) : Elbo Gra
fisk, 2002. - 28 sider : ill.
Artikler om begivenheder i Fredericia i årene 1990 til
2000.

Skansevejens Skole : 40 års jubilæum / redakti
on: Bodil Borch ... (et al.). - (Fredericia) : (Skan
sevejens Skole), (2002). - 18 sider : ill.
Skolens histone, taget i brug i 1962, officielt indviet 
13. marts 1965.

Skulpturer i Vejle : i det fri / tekst: Nina 
Damsgaard. - Vejle : Vejle Kunstmuseum, 2002. - 
(48) sider : ill.
Eortegnelse med. information om. 57 skulpturer/skulp- 
lurgrupper og kunstnerisk udsmykkede mindesten i 
Vejle.

Søndermarksskolen 125 år / redaktør: Finn 
Egeskjold ; redaktionen består af ...: Gunnar 
Rath ... (et al.). - (Vejle) : (Søndermarksskolen),
2001.-27 sider: ill.
Udgivet i anledning af Søndermark sskolens 125 års 
jubilæum den 5. oktober 2001.

Telcgrafregimentets Historiske Samling : de 
første 10 år 1993-2003 / (P.C. Rochler). - 
(Fredericia) : (Telegrafregimentet), (2003). - 15 
sider.
Den historiske samling på Biiloxus Kaserne i Fredericia.

Til Vejles pris : viser og sange / indsamlet og

bearbejdet af Ruth Fønss, Asbjørn Helium, 
Jørgen Gram Ghristensen ; illustrationer og 
omslag Albert Bertelsen. - Vejle : Byhistorisk 
Forlag : i samarbejde med Vejle Kommunes jubi
læumssekretariat, 2002. - 94 sider : ill.
61 sange om Vejle by og dens omegn.

Troldhedebanen : TKVJ : en beskrivelse af Dan
marks længste privatbane - Ira anlæg til lukning 
1917-1968 : Troldhede-Kolding-Vejen Jernbane / 
Helge Kjerside, Finn 8c Steen Ghristensen. - 
Lunderskov : Lokomotivklubben KLK, 2002. - 
368 sider : ill.

Vejles historie / redaktion: Asbjørn Helium ; gra
fer: Inger Bjerg Poulsen ; billedredaktion: Søren 
Brunbech og Asbjørn Helium. - Vejle : Vejle 
Kommune, 1996-2002. - 4 bind.
Bind 4 : Det ny Vejle 1970-2002 / (bidrag af) 
Asbjørn Helium ... (et al.). - 2002. - 256 sider : ill. 
Vejles nyere histone, med afsnit om udviklingen inden
for' politik, erhvervsliv, kulturliv, sociale og sundheds
mæssige forhold mv.

Venstre i Fredericia 100 år / redaktion: Emil 
Andersen. - Fredericia : Venstre i Fredericia,
2002. - 23 sider : ill.
Særtryk af: Medlemsorientering / Venstre i 
Fredericia. - Nr. 3, 2002.
Venstreforeningens historie, initiativ til foreningen 
taget 19. september 1902, konstitueret 15. oktober 
1902.

Vikingetidens kunst : en udstilling om kunsten i 
vikingernes verden og efterverden ca. 800-1250 / 
redaktør Lise Gjedssø Bertelsen. - Jelling : 
Kongernes Jelling, 2002. - 80 sider : ill.
Heri bl.a. om jellingstilen, opkaldt efter ornamentikken 
på sølvbægeret fra Jellinghøjen, diverse arkæologiske 
fund fra Jelling samt kvader fra Hedensted Kirke.

Wolf, Uno
Et fængslende liv. - Kbh. : Høst, 2003. - 157 sider. 
Uno Wolf (f 1940) beretter om sit arbejdsliv igennem 
30 år som fængselsbetjent i Horsens Statsfængsel.
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Bøger til salg
Ældre årgange al Vejle Amts Årbog kan fås ved henvendelse til Vejle kulturhistoriske Museum, 
Flegborg 18, 7100 Vejle, tlf. 75 82 64 53

For medlemmer
Kr.

For ikke- medlemmer
Kr.

1908-1984 ................................................................. ........... 40,00 60,00
1985-2001 : ............................................................. ........... 100.00 120,00
Register for årgangene 1905-1960 ......................... ........... 10,00 20,00
Realregister til Vejle Amts Årbog 1961-1975 .... ........... 25,00 35,00
Ved forsendelse tillægges porto
Udsolgt er årgangene: 1905-1907, 1911, 1917-1922, 1923-24, 1934-1936, 1938-41, 1945-1953,1957- 
1960

Desuden sælges følgende bøger, ligeledes fra Vejle kulturhistoriske Museum:

H. Blichfeldt: Vejle amtsråds formænd og
medlemmer 1842-1970 ..................................................... 40,00 50,00

Anton Berntsen, Liv og digtning (red. Kamma Warming) 10,00 20,00
Anton Berntsen, Børnerim (velegnet som gavebog
til små og store).................................................................... 10,00 20,00
Abitz og Bredsted: Litteratur om Vejle Amt .................... 10,00 20,00
C. Dalgas, Anitsbeskrivelse over Vejle Amt Genoptryk
fra 1826 ................................................................................. 60,00 65,00

Jakob Jakobsen: Thalia i provinsen. (Vejle Teaters historie) 10,00 20,00
Peder Hersehend: Fra min Silkeborg-tid. (1980) ........... 35,00 60,00
Leo Novrup: Bonden, der elskede fugle og blomster
(særtryk af Vejle Amts årbog 1991 ..................................... 38,00 50,00
Vilhelm Lønvig: Puslespillet -
kommunesammenlægningen i 1970 (1999) .................... 40,00 50,00
Marius Sørensen 8c Frands Johan Ring: Jelling 
nyere historie (1974).
(Sælges fra kommunekontoret i Jelling).......................... 30,00 30,00
Hugo Matthiessen: Fredericia 1650-1760.
(Fot. genoptr. 1981) kan købes hos Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn 72 10 69 70 for 
50 kr.
Kortets Historie i Vejle Amt. Fra renaissancens byprospekter
til 1800-tallctsgeneralskabskort.......................................... 95,00 115,00
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Årsberetning

Ved årsmødet mandag den 19. maj 2003 på 
Vestbirk Højskole kunne formanden Birgitte 
Arfj'mann igen aflægge beretning om samfun
dets virksomhed i det forløbne år.

Årsmødet
Årsmødet 2002 fandt sted på Koldinghus 
torsdag den 6. juni, hvor godt 60 deltage
re var mødt op for at lytte til tidligere 
rigsantikvar Olaf Olsens veloplagte rede
gørelse for sit arbejde som redaktør for 
Politikens og Gyldendals store Danmarks 
Historie. Olaf Olsen trak linien op fra 
tidligere generationers Danmarks-histori-

Højskoleforstaiider Jens Grøn ved flyglet på årsmødet 
2003.

er og berettede om de1 overvejelser, der lå 
til grund for værkets udformning. Gen
nem sit eget arbejde som redaktør for
måede han fint og med megen lune at 
udvide deltagernes forståelse for proble
merne og glæderne ved at bringe et så 
stort værk til verden.

Sommerudflugten 2002
Årets sommerudflugt var i anledning af 
Vejles 675 års byjubilæum arrangeret som 
en byvandring i Vejle den 17. august. Det 
blev en fin dag for de godt 25 friske van- 
dringsmænd m/k, der vandrede rundt i 
Vejles centrum anført af museumsleder 
Steen Wtilff Andersen og overlærer Erik 
With-Pedersen. Vi gennemgik Vejles hi
storie og beså seværdige huse og pladser. 
Vandringen sluttede med kaffebord i 
Vejles gamle Posthus, nu Restaurant Tos- 
cana. Her stod værten klar med kander 
med isvand, som deltagerne med iver 
kastede sig over, for del var 30 grader 
varmt den dag!

Reception for årbogen
Receptionen fandt sted på Amtsgården 
tirsdag den 29. oktober. Forfatterne til 
årbogen mødtes med amtsborgmesteren 
og de bestyrelsesmedlemmer, der kunne 
være til stede samt repræsentanter fra 
Amtets kulturudvalg og pressen. Efter 
receptionen var Vejle Amt vært ved et let
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og meget hyggeligt aftensmåltid i amts
gårdens mødelokale for bidragydere, be
styrelse, politikere og journalister. En god 
ide som sikkert vil få efterfølgere.

Foredragsaftener
1 samarbejde med de lokale foreninger 
afholdtes følgende foredragsaftener:

Den 5. november 2002 holdt arkæolog 
ved Vejle Museum, Aase Gyldion, et inspi
rerende og entusiastisk foredrag om de 
foreløbige arkæologiske fund under an
lægget af amtsvejen Riis-Ølholm for en 
forsamling på hen ved 120 personer. 
Arbejdet har stået på ca. 2 år og er fore
gået ved, at man de steder, hvor arealerne 
så særligt interessante ud, anlagde søge- 
grøfter for at se, om der var noget at 
komme efter, inden en egentlig udgrav
ning sattes i værk - for at genere mindst 
muligt. En særlig omtale fik den rige grav 
med rester af en kvinde FRYDENS
BJERGKVINDEN, der havde fået to store 
ravperlekæder (255 stk og 326 stk perler) 
med sig på den sidste rejse. Graven stam
mede fra enkeltgravskulturens tid, omkr. 
2700 år f. Kr. Aase Gyldion fortalte leven
de om detaljerne i en udgravningsproces 
begyndende med „grov“ fjernelse af øvre 
lag med „Bob-cat“ og siden med hånd
værktøjet. Selve fundene er p.t. udstillede 
på Vejle Museum, men vil komme til Give 
Museum i 2003 på en særudstilling i en 
periode. Flere andre grave både mands- 
og kvindegrave blev særligt omtalt, og for
samlingen fik et godt indblik i, hvilke for
skelligheder fagarkæologerne brugte til 
at adskille de enkelte tidsperioder i fun

dene. Umiddelbart havde man ikke haft 
nogen ide om, at området kunne inde
holde noget „særligt“, men fundene afs
lørede mod forventning en stor aktivitet 
gennem mange tusind år.

Foredraget blev ledsaget af fine lysbil
leder, og hele opsætningen lover godt for 
den udstilling, der til sin tid bliver resul
tatet af de omfattende udgravninger.

Mandag den 11. november fortalte muse
umsinspektør Jacob Jensen om herregår
de og slotte på Juelsminde-egnen for 90 
deltagere i Håndværkerforeningen i 
Allegade. Jacob Jensen fortalte om her
regårdenes opståen, deres funktion og 
træk fra deres historie. Med udgangs
punkt i et par afregningsbøger kunne 
han fortælle om forholdet mellem fæste
bonde og herremand, som nok var lidt 
mere indviklet og ligeværdigt, end man 
almindeligvis går og tror. Jacob Jensen 
omtalte stavnsbåndets ophævelse og de 
ændringer i herregårdenes drift, der blev 
følgen deraf, hoveriets afløsning, hus
mandsbrug og ændringerne i arbejds
kraftens sammensætning.

Onsdag den 5. februar 2003 viste sogne
præst Harry Sørensen rundt og fortalte 
om Immanuelskirkens historie. Imma- 
nuelskirken er opført i Sdr.Vang-området, 
der indtil 1930 var beliggende syd for 
Koldings bygrænse. Den 21. maj 1931 
nedlagdes grundstenen til et byggeri, der 
var udformet af arkitekt Ernst Petersen, 
og som blev færdiggjort til indvielse 
samme år. Im man uelskirken er en af de 
to kirker i Kristkirkens sogn.
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Den 15. marts fik foreningens medlem
mer mulighed for at være med på den 
vandretur i Kolding by, der blev aflyst sid
ste år, under ledelse af Sten Krarup.

40 forventningsfulde tilhørere var mødt 
op i læsesalen på Lokalhistorisk Arkiv i 
Fredericia den 27. marts 2003 for at høre 
radiojournalist Thomas Kvist Christian
sen fortælle om, hvordan han på en 
anderledes måde har formidlet historien 
om livet omkring den belejrede fæstning 
Fredericia under treårs-krigen 1848-50. 
Thomas Kvist Christiansen er opvokset i 
Fredericia og har hele sit liv interesseret 
sig for byens historie og ikke mindst den 
danske hærs succesfulde tidfald fra 
Fredericia. Da han ved en given lejlighed 
blev bedt om at redegøre for, hvorfor 
tidfaldet hvert år markeres i Fredericia,

faldt det ham ind, at begivenhederne 
måtte kunne skildres på anden måde end 
den traditionelle gennem læsning. Det 
blev til seks lydfortaålinger, som sammen
lagt er et fire og en halv linies mix mel
lem ord, lydeffekter og musik - sat sam
men som et puslespil, hvor det i liere 
tilfælde har været nødvendigt at lave 
særlige lydoptagelser for at krydre de dra
matiske fortællinger ffa slagmarken og 
bringe lytterne i den rigtige stemning. 
Materialet til de seks lydfortællinger er 
blandt andet hentet fra bøger, breve, dag
bøger, aviser m.m. Det blev en interessant 
aften, hvor foredragsholderen, ud over at 
delagtiggøre deltagerne i lydklip fra den 
færdige produktion, entusiastisk fortalte 
om arbejdet med at omsætte de mange 
kilder til en lydmontage, om løsning af 
tekniske problemer samt bestræbelserne

Årsmødet 19. maj 2003 - Vest birk Højskole
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på at finde den rette komponist og sanger 
til at skabe en særlig underlægnings- og 
slemningsmusik. Der arbejdes nu på at få 
publiceret lydfortællingerne. Man må 
håbe, at det lykkes. Det fortjener både 
ophavsmanden og de kommende lyttere.

Den 15. april fortalte stadsarkivar Asbjørn 
Helium i Set. Nicolai Huset i Vejle om til
blivelsen af Vejles nye Byhistorie i 4 bind. 
Asbjørn Helium fortalte om tidligere 
byhistorier i Vejle, og hvordan de tidlige
re værker havde givet både stof og inspi
ration til det store værk ’Vejles Historie”, 
som nu er udgivet af Vejle Kommune i 
1997-2002. De 45 tilhørere fik et indblik i 
de mange vanskeligheder med at skaffe 
penge, indsamle materiale og også med 
at disponere stoffet, så man holdt sig 
inden for de givne rammer, og der også 
blev plads til et meget righoldigt billed
materiale. Det vanskeligste var næsten det 
sidste bind, årene fra 1970 til 2002. Her 
er stoffet så righoldigt, at det er særdeles 
vanskeligt danne sig overblik over perio
den, så her måtte der træffes mange van
skelige valg.

Bestyrelsesmøder:
3. september hos formanden Bøgevang 
15 i Vejle. Her konstituerede bestyrelsen 
sig:
Formand Birgitte Arffmann
Kasserer: Marius Wellner Jensen 
Sekretær: Søren Kyed Jakobsen 
Redaktionsudvalg: Lars Bjørneboe,
Benny Andersen, Kirsten Øbro, Bjørn 
Købsted og John Juhler Hansen. 
Redaktionen gjorde rede for processen

med Årbog 2002. Andre punkter på dags
ordenen var vinterens møder, reception 
på Amtsgården i anledning af udgivelsen 
af Årbogen den 29. oktober og endelig 
100 års jubilæet 2005. Spørgsmålet er, 
hvordan vi med jubilæet ser frem og ikke 
kun tilbage.
Det blev desuden vedtaget at kigge nær
mere på vedtægterne især § 3.

21. januar på Horsens Museum 
Museumsinspektør Anette Hoff viste os 
rundt i samlingerne og fortalte blandt 
andet om den meget fine nye sølvudstil
ling. Derefter hilste vi på museets nye 
leder Anne Bjerrekær, der fortalte om 
museets fremtidsplaner, blandt andet om 
udnyttelsen af Statsfængslets bygninger til 
museumsformål.

25. marts 2003 i Vonsild Præstegård. Vi 
mødtes i Vonsild Kirke, og sognepræst og 
bestyrelsesmedlem Klavs Bo Sørensen for
talte om kirkens tilblivelse og om den 
store diskussion om tårnet på Vonsild 
Kirke.
Her drøftede vi arrangementer og tema
er i forbindelse med 100 års jubilæet hel
ligtrekonger 2005. Desuden forberedtes 
årsmødet og de vedtægtsændringer, der 
var blevet drøftet tidligere. Endelig var 
der spørgsmålet om en forhøjelse af kon
tingentet. På begge bestyrelsesmøder 
drøftedes et oplæg fra Lars Bjørneboe, 
næstformand i bestyrelsen, om fremtiden 
for det lokalhistoriske arbejde i Vejle 
Amt.

Birgitte A rffman
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Vejle Amts historiske Samfund
o

Årsregnskab for perioden 1. januar 2002 til 31. december 2002

Indtægter :
Tilskud :

Horsens Kommune..............................................
Fredericia Kommune..........................................
Jelling Kommuner.................................................
Egtved Kommune.................................................
Juelsminde Kommune.........................................
Tørring-Uklum Kommune.................................
Vejle Kommune....................................................
Nørre-Snede Kommune......................................
Hedensted Kommune..........................................
Kolding Kommune...............................................
Brædstrup Kommune..........................................
Give Kommune.....................................................
Vejle Amt..............................................................
Tilskud i all :.................................................................

Medlemskontingenter.............................................
Salg af bøger............................................................

Renter : bank og giro...........................................

Ordinære indtægter i alt........................................

Udgifter :
Publikationer

1 rykning etc..........................................................
Porto og diverse....................................................

Møder :
Møder og udilugt.................................................

Kontingent D.L.F.....................................................
Administration.........................................................
Afskrivning...............................................................

Ordinære udgifter i alt :........................................

Overskud 2002 overføres til balancen...................

2002 2001

2.638,00 2.542
2.417,70 2.411
1.000,00 1.000

750,00 750
500,00 500
300,00 300

2.755,00 2.732
0,00 500

500,00 500
12.000,00 5.000

493,00 480
1.200,00 1.500

10.000,00 10.000
34.553,70 28.215

140.010,00 152.250
7.408,00 5.839

-518,92 - 4.590

181.452,78 181.713

85.686,47
39.758,92 125.445,39 129.759

10.073,00 19.520

2.600,00 2.500
17.458,56 24.475
12.059,00 26.750

167.635,95 203.004

13.816,83 - 21.291
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Balance pr. 31. December 2002

Aktiver :

Jelling Sparekasse 552-5(5-01163............................
Jelling Sparekasse 552-27-01957...........................
Sydbank....................................................................
Girokonto 341-5104...............................................
Bank og Girobeholdning i alt ...............................

Kassebeholdning.....................................................
Garantibevis , Jelling Sparekasse...........................

1 n ves le r i n gsbe v ise r...................................................

Beholdning af bøger..............................................
EDB- anlæg........ ‘......................................................
Diverse debitorer.....................................................

Aktiver i alt...............................................................

Passiver :
Jelling Sparekasse....................................................
Diverse gæld.............................................................

Egenkapital saldo 31-12-01.....................................
Arets overskud..........................................................

Passiver i alt..............................................................

2002 2001

24.839,07
7.264,63 7.027

878,20 878
1.826,10 32.628

34.808,00 40.533

116,89 986
7.000,00 7.000

12.834,40 12.517

13.000,00 13.000
4.995,00 4.995

14.375,00 4.550

87.129,29 83.581

47.150,61
25.017
32.403

26.161,85
13.816,83 39.978,68 26.161

87.129,29 83.581

Gedved d. 19-03 2003
M. Wellner Jensen

Ovenstående regnskab er dags dato revideret. Der er foretaget stikprøvevis bilagskontrol,
samt kontrolleret beholdningernes tilstedeværelse og overførsler fra sidste år.

Bemærkninger : Revisionen for året 2002 har været forbundet med nogen vanskeligheder på grund af 
udskiftning af kontorhjælp, der har givet begyndervanskeligheder og misforståelser. Blandt andet omfat
ter regnskabet 13 måneder og lader sig derfor ikke umiddelbart sammenligne med det foregående år.

Jørgen Gjedsted A nders Engelbreeht
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Bestyrelse 2003/2004 Vagn Nygaard 
Højderyggen 13, 
7120 Vejle 0, 
tel. 75 81 53 88

Birgitte Arffmann, formand 
Bøgevang 15,
7100 Vejle, 
tel. 75 82 13 24

Lars Ebbehøj 
Birkebæk 6, st. 
7330 Brande 
tel. 96 42 20 22

Erik With-Pedersen 
Dæmningen 10, 4., 
7100 Vejle, 
tel. 75 82 20 85

Steen Wnllf Andersen 
Hermesvej 7,
7100 Vejle, 
tel. 75 72 87 95

Søren Kyed Jakobsen, sekretær 
Dalsvinget 23 
7000 Fredericia, 
tel. 75 94 18 44

Kirsten Øbro
Thurøvængel 9,
Skærlxek, 7000 Fredericia, 
tel. 75 56 30 56

Otto Herskind Jørgensen 
Fårbækvej 8,
7000 Fredericia, 
tel. 75 95 74 26

Klavs Bo Sørensen 
Delken 8, Vonsild, 
6000 Kolding, 
tel. 75 56 60 22

Marius Wellner Jensen, kasserer 
Brønd ager 9,
8751 Gedved, 
tel. 75 66 52 63

Bjørn Købsted 
Hornumvej 19, 
8783 Hornsyld, 
tel. 75 68 74 99

Benny Andersen 
Egevang 4,
8740 Brædstrup, 
tel. 75 75 13 90

Gerda Gloggengiesser 
Dyrehavegårdsvej 7s, 1/104, 
6000 Kolding
tel. 75 52 43 17

Lars Bjørneboe, næstformand 
Ulfeldtsvej 6,
8700 Horsens, 
tel. 75 65 77 35

John Jubler Hansen 
Sofievej 10, 6 t.v. 
7100 Vejle 
tel. 75 83 60 00
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