
VEJLEVEJ
Som den var engang

Der er ikke meget i Jelling, der ser ud, som det 
gjorde engang. Byplanlægningen i Jelling har 
altid haft stor bevågenhed – lokalt og nation-
alt. For ikke så længe siden forsvandt således 
også et lille stykke af Vejlevej, som vi har 
kendt den gennem mange år. Det drejer sig om 
det sidste stykke før Sydhøjen. Man kan sta-
dig komme den vej rundt til fods, så helt væk 
er den ikke.

Dette lille stykke af Jelling har også ændret 
karakter flere gange. Når man kigger fra Vejle-
vej ned mod Sydhøjen, ligger hele seminarie-
området til venstre. Helt ud til vejen kan man 
se den gamle rektorbolig, der havde adressen 
Vejlevej 2. Den blev opført i 1932 og har fået 
lov at blive stående.

Kigger man i dag til højre har man direkte 
udsyn til højområdet og kirken. Indtil 1980 
lå her en stor flot bygning, Jelling Skole. I 
Jelling kendt som enten ”Den gule skole” eller 
”Den hvide skole”. 

Skolen var en såkaldt øvelsesskole for Jelling 
Seminarium.

Indtil 1935 lå - lige op ad Gormshøj på højre 
side af Vejlevej – Skrædderens hus.

Tidligere lå der endnu flere huse klods op ad 
Gormshøj, og de var længe en torn i øjet på 
”Komiteen til Jelling-Højenes Frilæggelse”. De 
havde baggård op til højen og som Vejle Amts 
Avis skrev i 1934 om Skrædderen hus: Udsigten 
til den sydlige Høj er skjult for forbipasser-
ende af et umiddelbart ved Højen beliggende Hus 
med Butikker og Beboelseslejligheder og denne 
Mangel paa Omsorg for disse skønne Mindesmærker 
har vakt og vækker med rette i høj Grad Anstød 
hos den store mængde Danske og Udlændinge, der 
aarligt valfarter til Højene.

Således måtte det ene hus efter det andet på 
dette lille stykke Vejlevej lade livet, indtil 
området kom til at se ud, som det gør i dag.

HISTORISKE  FIKTIONER

Skrevet af Jelling Lokalhistoriske arkiv

Fotografier fra Jelling Lokalhistoriske arkiv



Bindeballe 
Købmandsgård – 
brændevins-
bevilling 
og lykke til 
et par år

I 1897 grundlage Jeppe Kristensen 
Købmandsgården i Bindeballe i troen 
på, at der med Vejle-Vandelbanen ville 
opstå et lille samfund ved stationen.

Dengang bestod Bindeballe kun af en halv 
snes gaarde. ”Ejendommen blev opført i 
landevejskrostil med købmandsbutik i 
hovedfløjen og med tilstødende kørestand 
og kornlager på loftet derover. Endvidere 
blev der bygget et temmelig stort udhus 
med plads til kreaturer og grise.” 
(Spidsbarren, 1985) I hestestalden kunne 
man få opstaldet sin hest, mens man selv 
tog toget videre over land. På købmands-
gården kunne man også få en opstrammer, og 
segnede en mand helt om efter en lang dags 
arbejde, lagde møllerkarlen og købmanden 
ham i vognen og spændte hestene for. De 
kunne nok selv finde hjem. 
(Historien om Bindeballe Købmandsgaard).

Før Jeppe Kristensen blev købmand var han 
landmand som alle andre i Bindeballe. Og 
hvorfor den fremsynede Jeppe Kristensen 
kun havde lykke til et par år, er der flere 
meninger om. 

Én historie går på, at spiritusbevillingen 
blev inddraget, fordi Jeppe Kristensen var 
involveret i indremission. En anden ud-
gave kan man læse i den lokale valgbog fra 
1875. Her står der, at han både mistede 
spiritusbevilling og sin plads i sogne-
rådet, fordi han fik fallit.

I 1914 blev købmandsgården købt af en 
gruppe lokale folk og forvandlede sig 
dermed til en lokalt drevet brugsforening, 
som først i 1973 igen blev købmand. Her 
begyndte så museumsepoken at tage form.

Vejle-Vandelbanen, der ellers var grund-
laget for købmandsgårdens grundlæggelse 
blev allerede nedlagt i 1957, men det 
spillede ikke nogen direkte rolle for 
købmandsgården. I dag er også Bindeballe 
station indrettet som museum. Bindeballe 
er i dag med andre ord en historisk by og 
en museumsby.

HISTORISKE  FIKTIONER

Bindeballevej 100, 7183 Randbøldal
Kilde: Vibeke Kruse: Historien om Bindeballe 
Købmandsgaard, Forlaget Jelling, 2007 
Niels Juhl: Glimt af Bindeballe købmandsgårds 
historie i: Spidsbarren, 1985



ENGELSHOLM PAPIRFABRIK 
Et industrieventyr i 

Randbøldal

Engelsholm papirfabrik var en af 
Danmarks første fabrikker. 
Vandkraft var fabrikkens energikilde, 
kluden dens råstof.

Engelsholm Papirfabrik blev grundlagt 
1732 ved en snæver smeltevandsdal i 
Vejle Å i det, vi i dag kalder Rand-
bøldal. Vandet var den tidlige industri-
aliserings bankende hjerte. Råstoffet i 
dansk papirproduktion var klude. Først i 
anden halvdel af 1800-tallet tog man træ 
i brug.

Med fabrikken fulgte fabrikant- og 
arbejderboliger, og gradvist opstod lands-
byen Randbøldal. I 1846 gik produktionen 
over til stoffer og garner. For det første 
var konkurrencen hård. Engelsholm papir-
fabrik fik bl.a. aldrig en papirmaskine, og 
den danske papirproduktion blev frem til 
1870 styret af brødrene Wiinblad. Den an-
den årsag var en brand d. 22. marts 1846, 
hvor en god del af fabrikken brændte ned. 
Da fabriksejeren Walther Ankom var han 
ikke sønderligt berørt. 

En beretning fra branden lyder sådan her:
”I går hvor vi gik og arbejdede nede ved 
Hollænderstampen, kom lilledrengen Niels 
Holgersen buldrende ned af trappen med 
kun én træsko på fødderne. 

Han var helt hvid i hovedet og skreg i 
vilden sky, så vi ikke forstod et en-
este ord af hvad han sagde. Men det var 
overhovedet heller ikke nødvendigt. For 
nu kunne vi selv høre flammerne buldre 
og brage deroppe og vi smed alt hvad vi 
havde i hænderne og løb mod døren. Jeg 
skal love for vi kom ud i en fart. Selv 
om der er vand over det hele her i Rand-
bøldal, var der ikke noget at gøre. Det 
hele brændte ned på ingen tid. Hvor i al-
videste verden skal jeg nu finde arbejde?

I dag kom så Walther selv til Randbøldal, 
ja, det er jo ham, der ejer hele fabrik-
ken. Han gik rundt og så på elendigheden 
og sparkede lidt i gløderne. De siger, 
det var en væltet lampe, der satte ilde-
branden i gang; men der er jo ikke nogen, 
der ved noget bestemt. Jeg havde troet 
at han ville både græde og bande; men han 
tog det helt roligt.”

Før de danske papirfabrikker måtte man 
importere papiret fra Tyskland. Med den 
danske papirproduktion blev det billigere 
at producere papir, bøger og aviser. Et 
stort skridt imod det moderne menneske.

HISTORISKE  FIKTIONER

Kilder:
Randbøldal fortællerute: 
http://www.fortaellerruten.dk/papirfabrikken/

Fra papirmølle til klædefabrik: 
strejftog i Randbøldal Fabriks historie af 
N.M. Schaiffel-Nielsen i Spidsbarren, 1985



Egtved 
by
Egtved omtales første gang i 1325 
som Ekthyuf. Betydningen af dette 
stednavn er ”Egekrattet”. Byen havde i 
1688 11 gårde, mens indbyggertallet i 
2016 ligger på 2294.

Området omkring Egtved har været beboet i 
mange tusinde år. Først i begyndelsen af 
middelalderen fandt Egtved sin blivende 
plads lidt sydøst for kirken. Landsbyen 
levede et stille liv gennem middelalderen 
uden den store udvikling. Først i begyn-
delsen af 1800 var Egtved vokset til en 
anseelig størrelse.

I anden halvdel af 1800-tallet blev der i 
Egtved opført en kro, en sparekasse, 
andelsmejeri og forsamlingshus. 

I 1898 åbnede Kolding-Egtved banen, der 
gjorde Egtved til stationsby, og selvom 
jernbanen måtte lukke ned allerede i 
1930, fortsatte Egtved sin udvikling.

Et af byens varemærker er den 26 meter 
lange kirke opført i 1170 i romansk stil. 
Det røde kirketårn er fra 1863, og der er 
gennem tiden rejse tre runestene omkring 
kirken. Under en restauration i 70’erne 
fandt man bag vægpanelerne en ca. 10 
meter lang frise, der viste en dødedans.

HISTORISKE  FIKTIONER

Kilde: Historisk Atlas: 
http://historiskatlas.dk/

Billeder: Historiskatlas.dk/
ophavsinstitutionen



EGTVEDGRISEN 
på små hjul

Egtved station, Hjelmdrupvej trinbræt og 
Bølling holdeplads. Egtvedbanen havde 
lige så mange historier som holdesteder.

”Grisen” var kendt for sin langsomhed. I 
dag er det tydeligt, at den smalsporede 
bane var mislykket fra begyndelsen. 
Men hvordan kunne man vide det til den 
festlige indvielse?

Egtvedbanen (Egtved-Kolding) ”blev åbnet 
i 1898 og lukkede 32 år senere, da busser 
og lastvogne var blevet almindelige. Da 
Hans Ravn i Gravens købte en lastvogn og 
blev fragtmand for stationerne ved Egt-
vedbanen, indgik han en klausul om ikke 
at konkurrere med banen. Dette gav helt 
groteske situationer. Han hentede en gang 
et klædeskab i Hesselballe og kørte det 
til Gravens Station. Dernæst hentede han 
igen skabet på Haurballe Station og kørte 
det een km ud til karlens nye adresse.”

Men langsomheden havde også sin charme. 
Egtvedgrisen kunne standses med en lygte 
i mørket på grusvejen mellem hjem og 

station. Og så siges det, at man kunne 
sætte koen på i Egtved, springe på cyklen 
og hente den i Kolding. ”Især om tirsdagen 
nåede de [store drenge] ikke skolen før 
hen ad kl. 9, for da var der så mange 
svin der også skulle læsses på toget”.

Som prikken over i’et satte Egtvedgrisen 
rammen for den første borgmester i Egtved 
storkommune, Marius Kyed.

”Iver Kyed fra Hesselballe tog tit 
Egtvedgrisen til Kolding, og på Starup 
Station trak han altid kupèvinduet ned og 
spurgte: “Hwoden goert frk. Madsen”. 
Marius blev født efter en del parlemen-
teren gennem vinduet og senere frk. 
Madsens og Ivers giftermål.”

Egtvedgrisen havde lige så mange stop som 
gode historier.

HISTORISKE  FIKTIONER

Kilde: Lars Peter Lund: 
Små Egtvedbanefortællinger: 
http://www.landsbyhistorier.dk/e/egtved/
smaa-egtvedbanefortaellinger/



En begravelse 
for 3000 år 
siden

En pige og et lille barn kommer til 
Danmark efter en rejse på 800 km. 
3000 år senere skriver de to historie.

Peter Platz støder sin spade mod en 
massiv egekiste, hvor pigens hud og 
barnets sortbrændte knogler endnu ikke 
er taget af tidens tand.

Man går i gang med forberedelserne til 
en begravelse.

En stor eg flækkes og udhules. Stammen 
bliver en rummelig kiste med et 
massivt låg. Kisten fores med et koskind, 
så liget kan hvile blødt. Liget bliver 
klædt i en dragt, der består af en kort 
ulden trøje med halvlange ærmer. 

Den lysebrune farve står godt til den 
unge piges lyse hår, som er klippet i en 
page med et skarptskåret pandehår. Det 
indrammer ansigtet. Udover den korte 
uldtrøje iklædes liget et kort skørt, 

der består af flettede brune uldsnore. 
Skørtet vikles to gange om livet, og på 
den bare mave binder man et bælte af uld 
og en stor smykkeplade af bronze.
Udover smykkepladen bærer hun ringe af 
bronze om håndleddene og en ørering.

Ved ligets venstre skinneben lægges en 
tøjbylt. Denne indeholder de afbrændte 
rester af et barn på 5/6 år. Barnet og 
den unge pige er beslægtede. Ved fød-
derne stilles en spand af birkebark fyldt 
med mjød. Over liget lægges der et vævet 
tæppe af brunt uld, og til sidst lægges 
en blomstrende røllike på tæppet. 

Begravelsen kan nu finde sted.

Efter begravelsesceremonien rejses en 
gravhøj på fire meter. Kisten ligger på 
et leje af kampesten.

HISTORISKE  FIKTIONER

Kilde: Thomas Thomsen: En begravelse for 3000 år 
siden. Sten Hasselbachs forlag, 1923

Billede fra Vejlemuseerne



Gunmanden fra Egtved

I august 1914 kom en mand ind i en barbersa-
lon i Vejle. Han bad om at få sit skæg raget af 
og håret klippet. Da 1. verdenskrig jo lige var 
brudt ud, så man spioner alle vegne, og den gode 
barber var helt sikker på, at det var sådan én, 
der sad i hans stol. Det blev ikke bedre af, at 
manden begyndte at lege med en medbragt pistol. 
Så alarmerede man politiet, men inden betjenten 
ankom, var manden væk. Han havde dog nået at få 
fjernet skægget og klippet håret.

Den bevæbnede og i øvrigt berusede mand satte 
sig i sin bil og kørte vestpå. Undervejs mod 
Bredsten mødte han to cyklister, som han affyrede 
skud mod, mens han susede forbi i bilen. Han 
skød dog heldigvis med løst krudt, men cyklis-
terne syntes ikke, at det var særlig morsomt, så 
de anmeldte manden til politiet, der fik opsporet 
manden i bilen. Det viste sig at være en mejer-
ist fra Egtved, der ellers var en rolig person. 
Han gik med til en bøde på 30 kr.

HISTORISKE  FIKTIONER

Skrevet af Vigand Rasmussen

Billede fra Vejle Stadsarkiv



EN MAND OG 
HANS IDÉ

Hvor det lige blev Vejle, der blev cen-
trum for den danske bomuldsindustri, 
er det svært at give en helt entydig 
forklaring på. Der var mange faktorer, 
der spillede ind, såsom et fugtigt 
klima, gode transportmuligheder og 
ændrede forbrugsmønstre. 

Men først og fremmest skyldtes det Marius 
Windfeld-Hansen, der fik ideen og så mu-
ligheden i selv at spinde bomuldsgarn i 
stedet for at importere det fra udlan-
det. Marius Hansen (der først senere kom 
til at hedde Windfeld-Hansen) anlagde 
i 1880’erne et mekanisk væveri, der lå 
i forbindelse med hans manufakturhandel 
i torvegade. Windfeld-Hansen importere-
de, som alle de andre væverier i Dan-
mark, det meste af sit garn fra England 
og Tyskland. Men efterhånden som væv-
eriet voksede, og forbruget af impor-
teret garnsteg, udviklede Marius Wind-
feld-Hansen ideen om at anlægge sit eget 
bomuldsspinderi.
 
DANMARKS FØRSTE BOMULDSSPINDERI
Marius Windfeld-Hansen erhvervede sig den 
tekniske indsigt, men havde svært ved at 
overbevise investorer om det fantastiske i 
ideen. I 1892 lykkedes det dog for ham, og 
den 30. september blev ”Aktieselskabet til 

Oprettelsen af et Bomuldsspinderi i Vejle” 
dannet, og på den efterfølgende general-
forsamling besluttede man, at selskabets 
navn skulle være ”Veile Bomuldsspinder”.

Danmarks første bomuldsspinderi fik til huse 
i nyopførte bygninger ved Havnegade, plac-
eret strategisk godt mellem jernbanesta-
tion og havn. Allerede fra begyndelsen slog 
Windfeld-Hansens fremsynethed igennem, byg-
ningen var således den første industribygn-
ing i Vejle, der var forsynet med elektrisk 
lys, så man kunne arbejde i flerholdsskift. 

Garnproduktionen i vejle havde sin stor-
hedstid frem til 1950’erne. Den blev 
gradvist afviklet fra 1960’erne og 
ophørte helt i år 2000. 

Marius Windfeld-Hansen er en spændende 
person med sit slogan; ”Vi skal elske 
vort arbejde før at det skal kunne vel-
signe os”.

HISTORISKE  FIKTIONER

Skrevet af Vejlemuseerne 

Billede fra HistoriskAtlas.dk/
ophavsinstitutionen



Danmarks
Manchester – 
industriens 
udvikling i 
Vejle

I midten af 1800-tallet medfører den 
almene udvikling i det danske sam-
fund, at der opstår et overskud af 
arbejdskraft på.

Mange af disse mennesker søger mod landets 
købstæder for at prøve lykken dér, og i 
byerne ser man, at to nye samfundsgrupper 
opstår, nemlig fabrikanterne og fabriks-
arbejderne. Overalt i Danmark udvikler 
købstæderne sig til moderne byer med for-
skellige industrielle anlæg som drivkraf-
ten. Udvikling bliver specielt markant i 
de byer, der tidligt får anlagt havn og 
bliver koblet på det voksende jernbanenet.

HAVN OG HANDEL
I den lille købstad Vejle, der i 1834 
blot havde 2.409 indbyggere, anlagde 
fremsynede borgere allerede i 1823
byens første kysthavn, der gjorde det 
muligt for skibene at sejle til byen året 
rundt, fordi man ikke skulle trækkes med 
tilsanding af den gamle havn ved Sønder-
bro. Den nye havn gjorde, at byens
handlende fik bedre vilkår for at impor-
tere og eksportere varer. Disse vilkår 

blev endnu bedre for Vejle i 1868, da 
damplokomotiverne begyndte at køre til 
byen på den nyanlagte jernbane. Samtidigt 
blev der også installeret flere dampmaski-
ner rundt omkring i byen, og i 1870 var 
indbyggertallet steget til 6.092.

BOMULDSINDUSTI
Med kysthavn og jernbane adskiller Vejle 
sig ikke fra de øvrige større købstæder 
på Jyllands østkyst, der alle oplever en 
vækst i udvikling af industrielle anlæg. 
Det særlige ved Vejle i denne tid er ud-
viklingen af bomuldsindustrien med byens 
spinderier i spidsen. Deres betydning 
for Vejles industrielle udvikling blev 
så markant, at byen udadtil blev kendt 
som Danmarks Manchester. En sammenligning 
der gik på, at Manchester var Englands 
ubestridte centrum for bomuldsspinding, 
hvilket havde sat sit tydelige præg på 
den engelske storbys udvikling.

HISTORISKE  FIKTIONER

Skrevet af Vejlemuseerne



Vissingsgade

Der var engang, hvor Vissingsgade førte 
til Rendsburg.

Søren Wissing var født i Horsens i 1806, 
men da han arvede nogle ejendomme midt i 
Vejle, flyttede han til byen i 1830, hvor 
han fik borgerbrev som urmager. I Vejle var 
han dog kendt som particulier Wissing. 

Particulier Wissing tog aktivt del i by-
ens liv, og han foreslog byens råd, at man 
lavede en øst-vest gående vej, der skabte 
forbindelse mellem Nørregade og Dæmningen 
langs Mølleåen.

Der blev taget godt i mod Søren Wissings 
forslag.  Vejen blev anlagt i 1853-1854, 
og da det hovedsageligt var Søren Wiss-
ings ejendomme der afgav plads til den 
nye vej, ja så valgte man at kalde den 
for Wissingsgade. 

Det var Søren Wissing formentlig stolt 
af. Men det var han ikke en halv snes 
år senere. 

Vi er fremme ved skæbneåret 1864. 

Krigen raser mellem danskerne og Det tyske 
Forbund, og østrigske og prøjsiske trop-
per indtager Vejle den 8. marts. På et 
tidspunkt forlanger den prøjsiske general 
Wrangel, at de hårdt prøvede vejlensere 
skal betale en krigsskade erstatning på 
50.000 prøjsiske daler. De lokale 
myndigheder nægter, og i stedet beordrer 
generalen byens ledende mænd arresteret og 
ført til Rendsburg.

Man ville også arrestere Wissing, men han 
protesterede heftigt: ”Ich bin nun ein 
armer Mann”. Men det troede prøjserne ikke 
på: ”Ah! Sie haben ja eine ganze Strasse”. 
Så Søren Wissing måtte til Rendsburg, 
hvor han og de andre blev løsladt efter 
et par uger. Ad hvilke veje, Wissing 
rejste, ved vi ikke, men at det begyndte 
med Vissingsgade, det ved vi. 

Så Søren Wissing måtte med det fine 
selskab til Rendsburg, men blev som de 
øvrige løsladt igen efter nogle uger.

HISTORISKE  FIKTIONER

Skrevet af Søren Brunbech 

Billede fra HistoriskAtlas.dk/
ophavsinstitutionen

En particulier var en almindelig brugt betegnelse 
for en person der ejede nogle ejendomme



BLOT TIL LYST 
da fritiden blev opfundet

Fritid var et ukendt begreb for langt de 
fleste, indtil industrien brød igennem som 
et af de bærende erhverv – i Danmark 
skete det i de sidste årtier af 1800-tallet 
og begyndelsen af 1900-tallet.

Industriens gennembrud førte til store æn-
dringer, især for alle dem, som flyttede fra 
landet ind til byerne for at få job i de 
nye fabrikker. Flere og flere fik fast arbe-
jdstid, som efterhånden kom ned på 8 timer 
om dagen, og dermed opstod det nye begreb 
fritiden. Da mange også fik flere penge mel-
lem hænderne, var der driftige iværksæt-
tere, som så muligheder i at tilbyde folk 
noget at bruge fritiden til, så der opstod 
en forlystelsesindustri, ikke kun i Dan-
mark, men i alle industrialiserede lande. 

Røde Mølle I Kulturmuseet Spinderihallerne 
er den vejlensiske danserestaurant Røde 
Mølle, der danner rammen om fortællingen 
om udviklingen af fritidslivet i Vejle. 
Med den gamle disk, skilte og ikke mindst 
restaurerede tapeter, der blev fundet bag 
nogle nyere træpaneler og forsigtigt kon-
serveret for eftertiden, er kultur-
museets Røde Mølle-udstilling et sted, 
hvor nutidens gæster kan opleve stemningen 
fra en fortid, som ikke er længere væk, 
end at mange stadig husker den. 

Sevilla Danserestauranten og forlys-
telsesstedet Sevilla, som åbnede i 1934 i 

Skyttehusgade 42, er endnu et godt eksem-
pel på udviklingen af forlystelsesindus-
trien. Sevilla var mere folkeligt end Røde 
Mølle, og i de spansk inspirerede lokaler 
var der altid liv og glade dage, men især 
i 1950’erne fik stedet også ry for, at her 
sad øretæverne løse.

Den voldsomste episode fandt sted i 1955, 
hvor en af kontrollørerne tog lidt for 
hårdt på en gæst, som bagefter døde. 
Navnet Sevilla fik med tiden så dårlig en 
klang, at det i 1959 blev lukket og omdan-
net til ”Zillertal-restaurant Landsbyen” 
- i folkemunde blev det kaldt ”Tyroler-
landsbyen” eller bare ”Tylle”. Fra 1964-
1968 satsede ”Tylle” meget på rock – også 
kaldet pigtrådsmusik – og førte sig frem 
som ”Østkystens største pigtrådstempel”. 
Senere har der på stedet bl.a. været bil-
lardsalon, og siden 2001 har lokalerne 
rummet ”Restaurant Merlot”.

”Det var dengang udsmideren, Poulsen, pure 
nægtede at lukke os ind, hvis vi ikke var 
klædt på til at danse. På Møllen var det 
jakke og slips. Ellers var det ud.”
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Skrevet af Vejlemuseerne 

Billede fra Vejle Stadsarkiv



DEN STORE ILDEBRAND 
I 1786

Nøglebøsse sætter ild til Vejle. Heldags-
branden forvandler handelslivet i Nør-
regade til et kvarter af aske på en fredelig 
konformationssøndag. Flammerne slugte 
kun en enkelt Vejleborger.

Den 23. april 1786 ved middagstid hvilede 
søndagsstilheden over Vejle, men pludselig 
stod flammerne op fra stråtaget på skomag-
er Hans Tørrings lade i Nørregade nr. 12. 
Ilden bredte sig på grund af en kraftig 
blæst hurtigt til nabohusene, og selv om 
Vejle Brandkorps omgående var tilstede, 
kunne de ikke stille noget op. Da flammerne 
nåede ejendommen Nørregade 16, udviklede 
katastrofen sig for alvor. Her boede kam-
merherre og major Chr. Frederik Juul, chef 
for en afdeling af Slesvigske Regiments 
Ryttere, og han havde opmagasineret eska-
dronens krudtlager i huset.

En voldsom eksplosion sendte brændende 
bygningsdele langt omkring, og først sidst 
på eftermiddagen kom ilden under kontrol. 
Da var 34 ejendomme totalt nedbrændte, og 
mere end 200 personer var blevet husvilde.

På mirakuløs vis gik kun et enkelt men-
neskeliv tabt: ”Fire Mennesker blev for-
brændte, men kun eet Menneskeliv gik tabt, 
nemlig en noget ’skørhovedet’ Jomfru 
Claudi, som selv søgte ind i det brændende 
Hus Nr. 32. Ved Midnatstid blev hun funden 
liggende død i Porten, kvalt af Røgen, med 
en Sølvske i Haanden.” Én af af Byens Tyre 
og tre af Eksadronens Heste indebrændte. 
(Vejle Bys Historie, s. 125)

Ifølge brandforhørene skulle skomager-
lærling Hans Christian Hass have affyret 
en såkaldt nøglebøsse ved middagstid, men 
den direkte årsag til branden fandt man 
aldrig. Alligevel blev han idømt to års 
arbejde i Tugthuset i Viborg.  
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Fakta
Byfoged ansøgte kongen om hjælp til genopbygnin-
gen, men fik afslag. (Historisk atlas)
En nøglebøsse er en nøgle indrettet til at 
indeholde krudt. 

Kilde: Historisk Atlas: http://historiskatlas.dk/
Kilde: Vejle Bys Historie : 1327 - 16. august – 
1927. Redigeret af C.V. Petersen. Vejle Kommune, 
1977



Skrevet af Vigand Rasmussen

Billede er fra historiskatlas.dk/
ophavsinstitutionen

Den 
forsvundne 
fuldmægtig
Niels Christian Vilhelm Christiansen blev 
født i Skovgade i Vejle i 1863. 

Efter nogle år på et advokatkontor og 
i en bank startede han sit eget firma i 
1884, hvor hans forretningsområde var 
pengeaffærer og ejendomssalg. Han var 
også med i afholdsbevægelsen og formand 
for Venstrevælgerforeningen.

I 1894 blev han valgt ind i byrådet, og 
alle spåede den unge forretningsmand en 
stor karriere både i politik og 
i forretningslivet.

Men i 1902 ramlede Christiansens forret-
ningsimperium, idet det viste sig, at han 
havde bedraget mange i forbindelse med 
ejendomshandler og lånesager. Og straks 
forsvandt Christiansen fra byen. Nogle 
mente, at han var taget til hovedstaden, 
men snart gik rygterne, at han var taget 
til Tyskland, ja nogle mente helt til USA. 

Politiet sendte folk til København og Ham-
borg for at lede efter ham, men forgæves.

Pludselig en aften stod Christiansens 
kone på politistationen i Vejle og bad to 
betjente om at komme med hjem. Det gjorde 
de, og der sad Christiansen i en meget 
nervøs tilstand, så nedbrudt, at han blev 
indlagt på byens sygehus, og først nogle 
dage senere overført til arresten.

På det tidspunkt var han for længst smidt 
ud af byrådet, og han forklarede, at han 
havde kørt rundt på de tyske jernbaner, 
for at være væk, mens hans forretning var 
under konkursbehandling.

Han blev dømt for bedrageri og sad i 
fængsel i to år. I 1904 var han ude igen 
og slog sig ned i København, hvor han 
døde i 1943.
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Den dag 
krigen kom 
til Vejle
Det var en råkold morgen i Vejle den 
8. marts 1864. Vinteren havde end-
nu ikke sluppet sit greb, og stemnin-
gen var trykket i Vejle som den var i 
hele Danmark.

Preussen og Østrig, de to stærkeste magter 
i Det tyske Forbund, havde erklæret Danmark 
krig, og sendt tropper over Ejderen den. 1. 
februar. Dannevirkestillingen blev rømmet nat-
ten mellem den 5. og 6. februar, og den 18. 
februar blev Kolding besat. Det kunne kun være 
et spørgsmål om tid, før det blev Vejles tur og 
byens borgere gik hver dag ængsteligt og kigger 
mod syd op mod Møllen, hvor man ventede inva-
sionen fra.

Om morgene ved 9-tiden red en hårdt såret sol-
dat ind på Kirketorvet og fortalte at trop-
perne var på vej og sidst på formiddagen blev 
børnene sendt hjem fra skole.

Lidt i 3 om eftermiddagen gik det løs. Østrig-
ske dragoner i stort tal kom frem bag møllen og 
stormede ned bakken. For at komme ind i byen 
måtte de passere den smalle bro over Sønderåen. 
Så de militære garnisoner i Vejle havde to kæm-
pe bundter af sammenflettede grantræer liggende 
klar, så de kunne sætte prop i broen. Men dem 
fik østrigerne hurtigt sprængt i luften.

Vejlenserne var krøbet i skjul i kældre
inden døre, og herfra kunne de høre den heftige 
geværild ved Sønderåen, vognene der skramlede 
over broen og bragene kanonerne der sendte 
kugler hen over byen fra de danske soldaters 

kanonstillinger ved Lille Grundet og Roms 
Hule, og fra østrigernes kanoner ved Møllen.
De danske soldater fortrak hurtigt nordpå i 
byen, og allerede efter godt en time kunne 
den østrigske feltmarskalløjtnant Gablenz 
holde troppeparade på Rådhustorvet. Og det 
oven i købet til musikledsagelse fra det med-
bragte militærorkester.

Det værste var dog ikke overstået endnu.
Sidst på eftermiddagen rykkede østrigerne
videre nordpå gennem byen, hvor de blev mødt 
af kraftig beskydning fra de danske kanon-
stillinger. Et øjenvidne fortæller hvordan han 
fra loftet på sit hus på Dæmningen kunne se 
hvordan store røde plamager bredte sig i sneen 
op mod Nørreskoven, når de østrigske soldater 
blev mejet ned fra de danske kanonstillinger. 
Men først på aftenen er det slut. De danske 
soldater foretog et taktisk tilbagetog mod 
Horsens, og Vejle var nu ”i fjendevold” og
besat, helt frem til den 24. november.

Østrigernes tab den 9. marts blev senere op-
gjort til 12 dræbte og 80 sårede, og de danske 
militære tab til 11 dræbte og 26 sårede.
To civile vejlensere blev dræbt af vildfarne 
kugler. Fru Weiss der stod ved sit vindue og 
trak et gardin til side, og musiker Hartmann 
som var på vej ind i sit hus i Vestergade.
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Skrevet af Søren Brunbech

Billede fra HistoriskAtlas.dk/ophavsinstitutionen



MOSENS KRAFT 
Fortælling om et mo-
selig fra jernalderen

To grøftegravere var i gang med arbej-
det i Haraldskær Mose vest for Vejle en 
efterårsdag i 1835, da de pludselig stød-
te på liget af en kvinde. De to mænd 
trak liget op, politiet blev underrettet, og 
kvinden blev bragt til undersøgelse på 
Vejle Sygehus.

Sådan begynder den fantastiske historie om 
Dronning Gunhild, som nok ikke hed Gunhild, 
og som i hvert fald ikke var dronning, men 
som alligevel ikke har heddet andet, siden hun 
blev fundet. Norsk sagndronning, Moseliget 
fra Haraldskær Mose, Vejle-egnens berømte mo-
selig, hører til i en lille eksklusiv gruppe 
af velbevarede moselig fra Nordeuropas sene 
bronzealder og tidlige jernalder. 

Den lille kvinde har samtidig en usædvanlig 
fundhistorie, der har haft afgørende indfly-
delse på hendes hidtidige skæbne. Hun er det 
tidligst fundne, stadig bevarede moselig i 
Danmark, og nyheden om fundet vakte stor op-
standelse i landets medier. Den københavnske 
sprogforsker Nils Matthias Petersen kunne med 
det samme slå fast, at her var tale om sa-
gaernes Dronning Gunhild, en norsk enkedron-
ning, der blev lokket til Danmark af Harald 
Blåtand med løfte om ægteskab, men i stedet 
endte sine dage druknet i en mose.

Det var også formodningen om moseligets konge-
lige byrd, der fik den danske kong Frederik 
VI til at bekoste en fornem fyrretræskiste, 

og som var årsagen til, at Dronning Gunhild 
indtil efteråret 2012 lå udstillet i en åben 
kiste i Nicolai Kirke i Vejle. 

Trods den fornemme begravelse i Nicolai Kirke 
gik der kun 7-8 år, før den danske arkæolog 
Jens Jacob Asmussen Worsaae, selv opvokset i 
Vejle, helt kunne modbevise, at moseliget fra 
Haraldskær var den norske dronning Gunhild. 

I dag formodes det, at kvinden stammede fra 
Limfjordsegnen og endte sit ca. 40-årige liv i 
Haraldskær Mose i 200-tallet før vor tidsreg-
ning og altså mere end 1.000 år før Harald 
Blåtands tid. 

Gruppen af moselig er siden udvidet til flere 
hundrede individer, mænd, kvinder og børn, 
men kvinden fra Haraldskær hører stadig til 
blandt de bedst bevarede, og det til trods 
for, at hun ikke, som mange andre moselig, er 
blevet konserveret efter en obduktion i 1835 
fik hun stille lov at tørre ind på et bord på 
Vejle Sygehus. I det lys er det forbløffende, 
at hun er så velbevaret efter 175 år i Skt. 
Nicolai Kirke. 
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Skrevet af Vejlemuseerne

Foto: Vejlemuseerne



Sukkenes Gyde 
Når vi i vore dage kender den 350 m lange 
Kiddesvej, så er det på grund af, at den læg-
ger asfalt til kongeetapen i cykelløbet Post 
Nord Danmark Rundt, hvor tilskuerne står langs 
gaden og hører cykelrytterne sukke, når de skal 
forcere gadens stigning på op til 19 %. En 

stigning, der er mere stejl end de sølle 11 %, 
som kendes fra Alpe d`Huez. Cykelrytterne også 
ham i blåt sukker og stønner, og tilskuere 
råber og skriger for at opmuntre deltagerne. 

For et par hundrede år siden var Kiddesvej også 
af og til genstand for en stor mængde tilskuere, 
der stod jublende og hujende langs gyden, men 
så kikkede de ikke efter manden i blåt, men 
efter en mand i sort, der med sin store økse 
over skulderen gik foran en kærre op ad bak-
ken. Det var bødlen, som skulle fuldbyrde den 
straf, som en eller flere misdædere var ble-
vet idømt af domstolene. Straffen kunne være en 
dødsdom ved hængning eller som henrettelse, 
hvor den dømte fik hovedet hugget af. Det kunne 
også være prygl eller brændemærkning. Vejle 
har nok ikke altid haft egen bøddel, men kunne 
så låne en på Koldinghus. Bag bødlen kom led-
sagevognen i form af en kærre, hvori den eller 
de, der skulle straffes, sad. Kærrens passager-
er har sukket og skreget, for de vidste godt, 
hvad der skulle ske. Deres hjerteskærende skrig 
blandede sig med de højlydte skændselsråb, 
ukvemsord og sendt spytklatter, der blev sendt 
efter forbryderne, så stemningen blandt til-
skuerne også dengang har været højt. Optoget 
endte på galgebakken for enden af Kiddesvej. 
Her på Storebjerg lå galgebakken. 
 
For enden af Kiddesvej ligger i dag Vejles 
vartegn, den hvide mølle, som kan ses fra hele 
Vejle. Her lå for et par hundrede år siden, før 
møllerne blev bygget, galgebakken. Her stod den 
store tunge galge med løkken frit hængende, når 
den da ikke lige var i brug. Galgen kunne ses 
over hele byen og var det ydre tegn på datidens 
retsbegreb ”øje for øje og tand for tand”. Det 
skulle være sådan, at hvis du nede i byen fik 
lyst og mulighed for at lave noget kriminelt, 
så kunne den formastelige lige kaste et blik 
op til galgen og tænke, ”der vil jeg ikke op 
at dingle”. Tænk jer en mørk nat med fuldmåne, 
og galgen stående i silhuet over bakkekanten. 
Uhyggeligt - til skræk og advarsel. Måske også 
med skrigende krager og ravne siddende parat 
til det næste offer, for liget af den dømte fik 
lov til at blive hængende et stykke tid. 
Vejles vartegn i form af en galge, som var i 
synsvidde inden for byen! 
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Skrevet af P. E. Jeppsen, Frit efter Axel Rude: Fra 
Tirsbæk Sogn til Randbøl Hede
Tegning af Anne Kirketerp



Ét gravminde i stuen 
er bedre end 10 på 

kirkegården

I starten af 1800-tallet var en tur på kirke-
gården ikke den samme fredfyldte vandring 
igennem et velplejet, velstruktureret og frem 
for alt indbydende havearrangement, som det er 
i dag. vandring igennem et velplejet, vel-
struktureret og frem for alt indbydende have-
arrangement, som det er i dag. Kirkegården var 
først og fremmest et opbevaringssted for døde 
kroppe under forrådnelsesprocessen, og selvom 
der fandtes gravtræer og andre typer gravmind-
er, der ihukom de døde med navns nævnelse, var 
det ikke her, mindet om de døde fandt det mest 
visuelt æstetiske udtryk.

I kirken kunne de velhavende få epitafier; 
bekostet af efterlevende slægtninge – 
eller bekostet af velhaverne selv, mens de 
endnu var i live og havde kontrol over egne 
dødsminder. Som i de levendes verden fik de 
rigeste de bedste pladser – tættest på præsten 
og måske på Gud selv. Bondekulturens jævne folk 
havde mindebrevet. I 1800-tallets bondestuer 
hang ikke meget vægpynt, mindebrevet var der-
for fokuspunkt på bondevæggen. Og selvom der 

både var minder over fødsler og bryllupper, var 
døden den hyppigste anledning til et personligt 
stykke vægarbejde.

Fint tilvirket i hånden gav mindebrevet mu-
lighed for leg med samme grafiske og æstetiske 
elementer, som vi i dag finder på elektroniske 
mindehjemmesider som mindet.dk. Et patchwork-
tæppe af fødsels- og dødsdata, med levneds-
beskrivelser for de døde, nærmest hele nekro-
loger, med sorgfulde digte, der kommemorerede, 
ikke kun de døde, men også huskede de efterlev-
endes offer. Teksten var ofte ledsaget af sym-
bolske døds-ikoner i nærmest naivistisk form-
sprog; resultatet var hjemmets minialter over 
den døde, hængt på væggen som – eller i mangel 
på – en gravsten eller et epitafium. 

Når vi i dag betragter internettets bruger-
orienterede sorg-hjemmesider som helt særlige 
moderne fænomener, er det fordi vi har glemt 
mindebrevet. Døden blev også lukket ind i 
hjemmet i 1800-tallet.
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    “Minde om den i  
    Livet og i Døden  
    salig hedengangne  
    Aftægtsmand, for 
    hen Gaardmand!
    Gregers Madsen!
    Han er fød i 
    Ødsted d: 25   
    Desember 1804.  
    Indlod sig   
    i det hellige 
Ægteskab d: 17 Oktober 1829 med / Pigen Ane 
Stephensen i Ødsted, og blev i dette kjær-
lige Samliv Fader til 4 Sønner, hvoraf 2 døde 
før Faderen / de tvende tillige med deres 
dybtsørgende Moder Efterlever. Han døde i 
Ødsted d: 1 Juni 1875. Fred med dit Støv.
Her hviler et Støv med Hæder og Ære

I levende live en virksom Mand;
Tro i sin Gjerning befunden at være,
Seirig hjemgangen til Fredens Lund;
Men han nedskuer til elskede Mage,
Der vandrer saa Eene og sorgfuld hen;
Og beder naar talte er hendes Dage,
De da maa forenes i Glædens Hjem.
Derfor vær nu trøstig Du sørgende Enke,
Tag afsked med Støvet som Du havde kjær;
Thi ingen Sorg det mere skal krænke,
Hans Sjæl vil frydes i Englenes Hær.”

Teksten på foto af mindebrevet 

Artiklen er skrevet af museumsinspektør ved 
Vejlemuseerne Jannie Uhre Ejstrud



MORDET I FREDERICIAGADE
En augustaften i 1882 kom nogle af byens 
håndværkssvende i klammeri i Vestergade, men 
vægterne fik dem til at gå videre i ro og orden.

Roen varede til de kom til Fredericiagade, så 
brød uenighederne ud igen i så voldelig en 
grad, at en 22 årige tømmersvend fik et dødeligt 
sår i baghovedet. Liget af den unge mand blev 
først fundet morgenen efter, og da lå det i en 
have. Man mente, at den dødeligt sårede mand 
havde slæbt sig ind i haven, hvor han så var 
afgået ved døden.

Politiet fandt hurtigt frem til de unge, som 
havde været med i slænget, og efter en måneds 
opklaringsarbejde kom man frem til, at det var 
to slagtersvende, der havde tilføjet tømmer-
svenden de dødelige læsioner, og de fik hen-
holds-vis 2½ og 1 år i forbedringshus. Det 
viste sig, at tømmersvenden efter overfaldet 
var flygtet ind i haven, og her havde den ene 
slagtersvend lige været inde og give ham et 
sidste slag, mens han sagde: ”Har du nu fået 
nok?” Tømmersvenden havde da svaret: ”Åh, lad 
mig nu ligge.”
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Skrevet af Vigand Rasmussen

Billede fra Vejle Stadsarkiv



TOGET I STUEN

Ved 22.30 tiden brød nogle af gæsterne op, mens 
andre blev et øjeblik længere, og ved 23-tiden 
stod de sidste gæster i husets entré, mens køb-
manden lige var smuttet ind i forretningen. Så 
lød der et forfærdeligt brag, og alle styrtede 
ind i husets soveværelse, hvor det flød med mur-
brokker og knust møblement. I stuen, hvor man 
lige havde siddet få minutter før, var situa-
tionen den samme, og gennem et hul i væggen så 
man lige ud i en jernbanevogn, der var væltet 
ned ad banedæmningen.

Det hele skyldtes en ulykke oppe på banen. Her 
kom et godstog fra Vejle, og lige ud for købman-
dens ejendom mødte det et andet godstog, der var 
på vej mod Vejle. Lige da de mødtes, sprængtes 
en hjulring på en af vognene i det sydgående

tog, hvorefter en del godsvogne væltede ned ad 
banedæmningen og en af dem ramte købmandens hus.
Et hjulsæt røg over og afsporede lokomotivet 
på det nordgående godstog, hvorefter den bratte 
standsning medførte, at flere af det togs vogne 
blev kvast eller afsporet.

Alt var kaos, og Falcks Redningskorps ankom med 
seks ambulancer og to redningsvogne, men heldig-
vis var ingen kommet alvorligt til skade. Tog-
føreren (og han er IKKE lokomotivfører, men den 
banemand som er med et sådant tog for at holde 
styr på af- og påsætning af vogne ved station-
erne undervejs) på det ene tog fik lidt skrammer, 
der blev klaret med plaster og gazebind.

Men oprydningsarbejdet var stort.
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Skrevet af Vigand Rasmussen

Billede fra Vejle Stadsarkiv

Om aftenen den 6. marts 1956 havde købmand Jens Ryborg Madsen og frue 
gæster i deres hus, som lå tæt på jernbanedæmningen ved Bybæk.



Erhvervsfiskeri 
i Vejle Fjord 

Siden stenalderen har mennesket 
fisket i Vejle Fjord. Den ældste 
skriftlige kilde til fiskeriets historie 
stammer imidlertid først fra 1291.

I en national kontekst har det lokale 
fiskeri gjort sig bemærket flere gange: 
Vejle Fiskerlav er det ældst kendte 
fiskerlav herhjemme; i 1500-tallet 
strømmede fiskere fra store dele af landet 
til en sildefiskerplads på Trelde Næs; 
to ”Vejle-ørreder” fra fjorden eller 
Vejle Å svarede en overgang til prisen 
på en ko; mens ”Vejle Pælemuslinger” var 
landets mest værdsatte blåmuslinger. 

I moderne tid har man uden held forsøgt 
sig med dyrkning af østers og organiseret 
marsvinefangst. Fra 1880’erne og frem 
begyndte fiskerne ved fjordens mange små 
fiskerlejer at organisere sig i fiskeri-

foreninger og at tage moderne redskaber 
og sejlførende drivkvaser i brug. 

Mange af de godt 200 del- og fuldtids-
fiskere måtte søge udenfjords på fiskeri, 
for at der var fisk nok til alle. 
Overfiskning, ålegræssygen i 1930’erne, 
det under 2. Verdenskrig påbegyndte 
muslingeskrab samt en katastrofal 
stigning i forureningsudledningen gik 
hårdt ud over livet i fjorden. 

I 1980’erne ophørte erhvervsfiskeriet. 
Siden har der hersket en hidsig debat 
om muslingeskrab i fjorden. 
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Skrevet af Cand.mag., forfatter og arkivar på 
Vejle Stadsarkiv Tore Teglbjærg

På fotoet er Vindingland-fisker Zacharias Nielsen 
Dahl, der bøder garn ca. 1902-05. Fotograferet 
af: A.H. Faber. Foto: Vejle Stadsarkiv. 

Kilder: Tore Teglbjærg: Fiskeriets historie i 
Vejle Fjord og de tilløbende vande, Byhistorisk 
Forlag, nov. 2016. 



HVALER PÅ 
LANDEVEJEN

Siden år 1548 er over 600 hvaler 
omkomne i de danske farvande. 
Næsten en sjettedel af de omkomne 
hvaler har mistet livet i Vejle Fjord.

Før de levende billeder, radio, sports-
foreninger og andre moderne fritidstil-
bud hørte omrejsende udstillinger til 
blandt de mest populære begivenheder i 
købstæderne. Udstillinger af mere eller 
mindre intakte hvalkadavere var blandt de 
mest efterspurgte. 

I 1834 paraderede fiskerne rundt i 
Vejles gader med en delfin, de havde fanget 
i fjorden. Fire år senere blev en 16,3 m 
lang potentiel nordkaper slået ihjel i And-
kær Vig. Skelettet blev udstillet i Vejle, 
i Dyrehaven i København og så sent som i 
1849 på Toldboden i hovedstaden. 

Dampkraner, dampskibe og damptog gjorde 
det muligt i anden halvdel af 1800-tal-
let at sende havets mægtigste kolosser 
på turne. En 19 m lang finhval fra Vejle 
Fjord blev i 1888-89 præpareret over flere 
omgange, så den kunne tilbringe over et 

halvt år på landevejen. Kongefamilien var 
blandt tilskuerne, da hvalmumien gæstede 
København. Til sidst kom havkæmpen med 
jernbane til Wien, hvor sommerheden fik 
kadaveret til at stinke så uudholdeligt, 
at sundhedsmyndighederne satte en stopper 
for turneen. 

Risikovillige spekulanter og impresarioer 
stod bag de første mange hvalturneer her-
hjemme. Først i 1923 havde Vejle Fjord-
fiskerne fået ressourcer (økonomi, motor-
både, forhandlingsfærdigheder m.m.) til 
selv at stå bag en hvalturne. 
Fire Bredballe-fiskere aflivede en 17 m 
lang, strandet finhval ved Brønsodde og tog 
kadaveret på turne til nogle af de største 
danske byer. Den ukyndige aflivning affødte 
en smule lokal kritik, men til gengæld 
kunne de uhyre efterspurgte, blodige 
drabsdetaljer bruges som salgsargument i 
promoveringen af turneen. 
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BØRKOP MØLLE
BEGYNDELSEN
Børkop Mølle 
optræder første 
gang på skrift i 
1546. Der har dog 
sandsynligvis været 
møllevirksomhed på 
stedet gennem flere 
hundrede år før 
den tid. 

I 1795 bliver Mads 
Madsen fra Brejn-
ing ejer af Børkop 
Mølle, og herfra 
begynder en opgang-
speriode for ste-
det. Han udvidede 

med en stampemølle, hvor man valkede vævet 
uld til vadmel. 

I 1843 overtager sønnen Knud Madsen (1805-1875) 
møllen. Mølleriet og de nuværende bygninger 
stammer hovedsagelig fra den periode, hvor han 
og faderen var ejere. Knud Madsen opførte des-
uden en vindmølle sydvest for vandmøllen. Da 
jernbanen blev anlagt 1866-67, adskilte den de 
to møller, men Knud Madsen havde tilstrækkelig 
indflydelse til at gennemtrumfe, at der blev 
lavet en viadukt under banen.

Fra begyndelsen af 1900-tallet gik det til-
bage for privat møllevirksomhed også i 
Børkop, og møllen havde fra 1905 til 1959 
ikke mindre end 14 skiftende ejere. Efter 
en kort opblomstring under 2. verdenskrig 
ophørte mølleriet helt i 1954.

I NYERE TID 
Ingeniør C. P. Christoffersen ejede møllen 1959-
64. I hans tid skete den første restaurering og 
møllen blev fredet i klasse B. Resultatet kan 
ses på et 10-øres frimærke fra 1962 i serien 
»Dansk Fredning«, hvor Børkop Mølle er motivet. 
I de følgende år under skiftende ejere forfaldt 
bygningerne mere og mere.

I 1977 købte Børkop kommune de sørgelige rester. 
Der var udbredt stemning for at rive det hele 
ned, men borgmesteren, Th. Bang-Hansen, gik 
stærkt ind for at bevare og restaurere møllen, 
og heldigvis lykkedes det ham at overbevise 
byrådskollegerne. En gennemgribende restau-
rering gik i gang i samarbejde med National-
museet. Mølleriet blev også sat i funktions-
dygtig stand.

RESTAURANT OG VANDMØLLENS VENNER
Hovedbygningen blev i 1984 indrettet til res-
taurant. Børkop kommune bortforpagtede restau-
ranten til »Hotel Munkebjerg«. Kr. Himmelfarts-
dag 1984 fandt den officielle åbning sted under 
stor festivitas, og siden har man hvert år på 
denne dag fejret »Mølledag«.

I 1989 dannedes foreningen »Børkop Vandmølles 
Venner«, som tog sig af den udstilling af gamle 
landbrugsredskaber og husgeråd, som Svend Bund-
gaard-Petersen (Farbror Svend) havde samlet og 
doneret til kommunen. 
I mølleriet blev den erfarne tidligere møller, 
Viggo Therkelsen, den drivende kraft. Mølleri-
et holdes kørende og vedligeholdes af en kreds 
af »møllersvende«, der også sørger for at vise 
møllen frem for besøgende.
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Skrevet af Børkop Lokalhistoriske Arkiv.
Fotografi fra Vejle Stadsarkiv,
Fotografi af Knud Madsen, død 1875



Børkop 
Station
I 1868 førtes jernbanen gennem Børkop, 
og byen bliver en rigtig stationsby. 
Stationsbyerne spreder det man kunne 
kalde for bykulturen. Butikkerne kan 
tilbyde industrisamfundets varer fordi 
jernbanerne kan fragte dem relativt 
ubesværet. I stationsbyerne er lægen,
apotekeren og stationsforstanderen 
’bymennesker’, og i Børkop, som andre 
steder, skaber stationsbyens borgere; 
håndværkerforeninger, bibliotek, real- 
og tekniske skoler etc. 

Byggeriet er i starten en et-etages bygning. I 
1902 bliver den udvidet til den store bygning, 
der stadig ligger i Jernbanegade i dag. Sta-
tionen var døgnbetjent, og det betød, at der 
f.eks. i 1964 skulle én stationsmester og tre 
trafikekspedienter til at afvikle toggangen, 
der var nok at se til. I 1964 kom der alene 
nordfra ca. 60 tog gennem stationen, hvoraf de 
12 stoppede. Sydfra kom ca. samme antal tog.  
Men i midten af 1960’erne begyndte automa-
tiseringen at dukke op i horisonten omkring 
Børkop. Den 1. okt. 1973 gør DSB stationen til 
et ubetjent trinbræt, og postvæsenet overtager 
stationsbygningen, der siden har været brugt 
til forskellige formål. Siden 2008 har bygnin-
gen stået tom.

EN LILLE FORTÆLLING OM BØRKOP STATION OG 
KNUD MADSEN
Møller Knud Madsen ejede Børkop mølle fra 1843 
til 1875. Han var en højt respekteret men også 
en noget speciel person. Der blev fortalt mange 
historier om ham, som giver indtryk af en stærk 
og handlekraftig personlighed. For eks. denne: 

Kort tid efter at jernbanen blev ført gennem 
Børkop (det skete i 1868) var Knud Madsens hus-
tru blevet alvorlig syg og indlagt på Rigshos-
pitalet i København. En dag kom der et telegram 

til Knud Madsen om hurtigst muligt at komme 
derover. Hendes tilstand var forværret. 
Han tog af sted som han gik og stod i sit 
vadmelstøj og med træsko på. Men toget til 
København var netop afgået, da han kom til 
stationen i Børkop, og der var ingen forbindelse 
før næste dag. Gode råd var dyre. Han talte med 
stationsforstanderen om sagen. Denne så op og 
ned ad den lille firskårne bondemand, som han 
ikke kendte, mens et lille lunt smil list-
ede sig frem i hans tætklippede fuldskæg. Jah, 
- han vidste ikke bedre råd end at leje et 
særtog. ”Nå, det kan altså lade sig gøre. Hvor 
hurtigt kan det være her”?, spurgte mølleren. 
”Om godt en halv times tid”, svarede stations-
forstanderen, ”men det koster fem hundrede 
rigsdaler”, tilføjede han smilende, sikker på 
bondens reaktion på den besked. 
Men smilet stivnede, da mølleren med det 
samme trak sin pung frem og stak de fem hun-
drede rigsdaler ind gennem billetlugen til 
ham. Hvilket indtryk det har gjort på togper-
sonalet, der kort efter ankom med særtoget, 
at se en vadmelsklædt bondemand med træsko 
stige ind i toget i stedet for som ventet en 
greve med tjener i liberi, det melder histo-
rien ikke noget om.

Fortalt af Niels Erngaard, født på Børkop Mølle i 1880.
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Skrevet af Børkop Lokalhistoriske Arkiv.
Fotografi fra Vejle stadsarkiv, 
fotograf N. M. Dahl, Børkop



”Der holdt et 
flygtningetog 
lige udenfor 
vores vinduer” 

En borger fra Børkop har følgende 
fortælling om de tyske flygtninge i slut-
ningen af 2. verdenskrig.

EN BØLGE AF TYSKE FLYGTNINGE
I takt med De Røde Hærs fremrykning på 
Østfronten i 2. verdenskrigs sidste dage 
opstod der en bølge af tyske flygtninge 
fra de østlige dele af Hitlers 3. Rige. 
I vinterens kulde strømmede de mod vest 
til fods og med hestevogn. Når de nåede 
havnebyerne ved Østersøen, blev de indski-
bet i alskens slags skibe, der så dampede 
vestpå med idelig risiko for angreb fra 
fjendens krigsskibe og fly. En pæn del 
af flygtningene nåede frem til Danmark, 
ja selv efter tyskernes kapitulation den 
4. maj fortsatte flygtningetransporterne 
et par dage. Den 5. maj var Fredericia 
banegård således fyldt med tyske trans-
porter i en sådan grad, at der nærmest 
herskede kaos på den store station.

FLYGTNINGETOGET
Situationen blev ikke bedre af, at jern-
banesabotagen fortsatte helt frem til 
befrielsesdagen, og torsdag morgen den 3. 
maj 1945 strandede et stort tog i Børkop. 
Det bestod af ældre tyske kupe- og pas-
sagervogne og var fyldt med forhutlede 
tyske kvinder og børn samt nogle ældre 

mænd. Flygtningene benyttede opholdet på 
landstationen til at forlade toget for at 
vaske sig i små vandfade.

NABOHJÆLP
Naboerne til stationsområdet fik snart at 
mærke, at det ikke var helt almindelige 
rejsende, der havde gjort ophold i Børkop. 
En af naboerne har fortalt, at hun inden 
længe fik besøg af et par tyske kvinder, 
der bad om lidt brød, da de var sultne. 
De fik nogle skiver brød og lidt smør samt 
noget mælk. Kort efter kom en anden kvinde 
og spurgte, om ikke hun måtte få varmet 
mælken på komfuret, da hun skulle bru-
ge den til nogle småbørn. Kvinden havde 
mælken i en kande, men den lugtede væm-
meligt, da den blev varmet, eftersom den 
næppe havde været skoldet i mange dage. 
Ved middagstid kom et tysk feltkøkken med 
gule ærter, men flygtningene skulle selv 
stille med skåle. Så fik banens nabo igen 
besøg, og nu ville man gerne låne en skål. 
De fik et stort vandfad, men de gule ærter 
dækkede kun lige bunden af fadet, og det 
var til tre personer. Da fadet blev leveret 
tilbage, blev det skoldet godt og grundigt.
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Skrevet af Børkop Lokalhistoriske Arkiv

Fotografi fra Vejle Stadsarkiv



De Kellerske Institutioner

Myten siger, at da læge Christian Keller en dag 
sejlede på Vejle Fjord og kiggede op imod Brejn-
ing, kaldte han det “det skønneste i Danmark”. 

Christian Keller var institutionens leder i 
hele sin tid og tituleredes Professoren. Til 
institutionen ville han have smuk natur og han 
ville have vand i nærheden. Til at tegne alle 
områdets bygninger samt naturparken valgtes 
professor Vilhelm Klein, som søgte sin inspi-
ration i den italienske og franske renæssance-
stil. Bygningerne skulle udstråle harmoni, ro 
og regelmæssighed i smukt samspil med naturen.

Den første bygning, Mandshjemmet (foto), stod 
færdig i 1899 og i løbet af ganske få år blev 
de mange slotslignende bygninger opført. 

Hvordan det er oplevet af de lokale har vi 
en fortælling om fra Anders Peter Henriksen 
Christoffersen, der i 1979 giver et interview 
til Vejle Amts Folkeblad i anledning af sin 90 
års fødselsdag. Her nogle pluk fra artiklen: 

Christoffersen blev ansat på DKI (De Kellerske 
Institutioner) som murer i 1916, et arbejde han 
skulle komme til at beholde i knap 42 år. 

KONGEN AF BREJNING
Fra den tid erindrer A. Christoffersen sig den 
ubestridte konge af Brejning, professor Chr. 
Keller, “fessor” kaldet, når han ikke hørte det.

Han forsøgte at være retfærdig i hele sin van-
del. Han havde nogle principper. Bl.a. måtte vi 
håndværkere ikke ryge i arbejdstiden. Forbud-
det blev givet, fordi vi skulle være et eksem-
pel for klienterne. Fessor opdagede os en gang 
under arbejdet rygende. Jeg havde lige fået 
piben væk, men min arbejdskammerat røg for fuld 
damp. - Hvad tror De man vil sige, hvis hele 
anstaltens beboere går rundt med cigaretter i 
munden? spurgte han. 

Da jeg kom hjem den dag sagde jeg til min kone, 
at hun skulle købe mig noget skråtobak så ge-
nerede jeg ikke nogen.
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Skrevet af Børkop 
Lokalhistoriske Arkiv

Fotografi fra Vejle Stadsarkiv

De Kellerske Institutioner 
for udviklingshæmmede 
ønskede i slutningen af 
det 19. århundrede at 
etablere en institution i 
provinsen. Mange kom-
muner viste interesse 
for projektet, som betød 
mange arbejdspladser.



Kommunesammenlægning og store planer

SMIDSTRUP - CENTRUM I EN NY ”TREKANTBY”

Ved kommunalreformen i 1970 blev antallet af 
kommuner reduceret fra 1098 til 277. En af dem 
blev Børkop kommune, som kom til at bestå af de 
fire gamle sognekommuner Gauerslund, Gårslev, 
Skærup og Smidstrup. 

Der gik megen debat forud og mange forslag 
til sammenlægning kom i spil. Et af de mest 
ambitiøse var at få dannet en helt ny byforma-
tion i Trekantområdet, som skulle være en mod-
vægt til hovedstadsområdet. Forslaget kom i en 
betænkning fra Landsplan-udvalget under ledelse 
af professor Peter Bredsdorff.  

Argumentet lød bl.a.: ”Bytrekanten Vejle – 
Kolding – Fredericia ville have et passende 
areal til at skabe en storby på ca. 500.000 
indbyggere, som kunne yde den vestlige del af 
Danmark den storbyservice, som udgør en stadig 
vigtigere del af det moderne erhvervsmønster og 
livsmønster i det hele taget. Det ville måske 
være det mest effektive modtræk mod tendensen 
til over-udviklingen af København”. 

Centrum for sådan en ny bydannelse ville have 
været Smidstrup, som så i dag ville have lagt 
jord til administrationsbygninger, universitet, 
lufthavn, supersygehus og meget mere.

Det blev så ikke til noget. Trekantbyerne Kold-
ing, Vejle og Fredericia havde ikke lyst til 
at afgive suverænitet til en ny bydannelse. 
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Skrevet af Børkop Lokalhistorisk Arkiv
Fotografi fra Vejle Stadsarkiv, 
fotograf Kurt Videbæk Jensen



Hvidbjerg - et 
sommerhusområde

I 1942 fik min mor ’ordineret’ af sin læge 
V. Jonsen, Vejle, at se sig om efter et som-
merhus, hvor der var frisk luft. Da Hvidbjerg 
blev foreslået, udbrød min mor: ” Det er der, 
man får sand på maden.”

Vi tog med toget fra Vejle H. til Børkop 
Station. Det var påsken 1942. Det var bager 
Sørensen i Børkop, der havde deres sommerhus 
til salg. De kørte os til Hvidbjerg i bager-
bilen, da de havde benzintildeling. Vejen til 
Hvidbjerg var ufremkommelig og grusbelagt. Som-
merhuset lå bag købmand Mikkelsens forretning.
Der var jo krig, og alt var rationeret. Vi var 
glade for at få et sigtebrød hos fru købmand 
Mikkelsen, som selv bagte det i komfurets ovn. 
Dertil et stort glas marmelade, så der var 
fest i sommerlandet. Fru Mikkelsen handlede 
med mange ting, lige fra synåle og postkort og 
meget andet.  Min mor fik opstillet et ’spare-
komfur’ i garagen, hvor hun bagte pandekager. 
I den modsatte ende af garagen var der et 
gammeldags ’Das’, som var tapetseret med da-
tidens ugeblade. 

En dag så min søster en tysk u-båd sejle ind i 
fjorden. Hun var der med sit kamera i en fart, 
så billedet har jeg til erindring. Samme ef-
terår kom der besked fra de tyske myndigheder, 
at man ville beslaglægge sommerhusene, så be-
boerne måtte flytte deres indbo væk. 
Ved vejen ned til vores hus var der en sti ned 
til købmandens gamle ’hønsehus’, som var lavet 

om til beboelse. Ved krigens slutning boede 
der en familie, der ligesom vores hed Rasmus-
sen. Det viste sig, at det var den berygtede 
stikker Johs. Rasmussen, også kaldet ’Sno-
gen’, der i krigens sidste dage opholdt sig på 
Hvidbjerg. Den 4. maj om aftenen kom han hjem 
og gemte sig i brændeskuret, indtil frihedskæm-
perne fandt ham og tog ham med til Kolding. Tre 
år efter blev ’Snogen’ henrettet i en plantage 
ved Viborg.

Ellers var der på et tidspunkt mange ’origina-
ler’ på stedet. En af dem var Jens Borlev med 
træben. Det fortælles derude, at han en julenat 
var faldet i ikke særlig ædru tilstand på vore 
dages V – Borgenvej. Hans ben frøs af ham, da 
han først blev fundet dagen efter. Jens Borlev 
klippede hæk for folk for to kroner og en øl 
eller en kop kaffe, men så kom også alle hans 
soldaterhistorier. For da han var soldat, var 
der SOLDATER til. Derfor inviterede min svoger 
Borlev ind til Fredericia for at se den nye 
kaserne. Det var en oplevelse, han levede på 
resten af sine dage. Han blev 99 år og levede 
de sidste år på et plejehjem i Nr. Åby på Fyn. 
Gennem mange år fik jeg julebrev fra Borlev, som 
altid indledte brevet med : ”Min gode frøken. 
Dette er et brev fra Deres gamle ven, Jens Bor-
lev.” Det skal siges, at det var skrevet med 
gammel gotisk håndskrift. Jens Borlev ligger 
begravet på Gårslev kirkegård. Han havde taget 
det løfte, at købmand Mikkelsens syv sønner 
skulle bære ham, og det gjorde de. 

Skrevet af Børkop Lokalhistoriske Arkiv
Fotografi fra Vejle Stadsarkiv, 
fotograf Johs. Rønvig

For ca 100 år siden blev tanken om at få 
sit eget sommerhus udbredt i bybefolk-
ningerne. Her i området var/er Hvidbjerg 
det mest oplagte område til sommerhus-
byggeri. I det følgende nogle erindringer af 
Ellen Rasmussen, Vejle, der som barn un-
der krigen var i sommerhus på Hvidbjerg.
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Langt væk hjemmefra 
Den amerikanske drøm

For mange var flytningen til Amerika et perma-
nent farvel – ikke bare til Danmark, men også 
til familie og venner. Kontakten blev holdt 
via breve, der blev sejlet over Atlanten og 
var uger undervejs. 

Fra 1840-1914 forlod cirka 309.000 mennesker 
Danmark. Befolkningen voksede samtidig fra 1,8 
mio. til 2,8 mio. indbyggere i perioden 1864 
til 1914. Også på Give-egnen udvandrede en stor 
del af befolkningen. 

Christen Buch Andersen (1887-1920) var søn af 
brugsuddeleren i Gadbjerg. Han udvandrede i 
1907 og bosatte sig i Chicago, hvor han arbej-
dede, uddannede sig og endte med at arbejde som 
bogfører og kontorchef. I hans breve beskrives 
oplevelserne i det ”nye” land ofte med udgangs-
punkt i det, han kendte fra Danmark. Brevene 
bliver dermed en fortælling om forholdene i 
begge lande. 

Chicago, 8. august 1907
”Jeg var henne i en stor manufakturforretning, 
hvor chefen er dansk, ... Jeg tænker nok han 
har en plads til mig, men nu kan jeg vente en 
tid og så se, hvor meget han vil give i løn, 
man tager her, hvad der giver mest, og herovre 
kan man gå fra den plads hvad dag det skal vær, 
behøver ikke som hjemme at sige op i forvejen.” 

Chicago, 20. august 1907
”Ned i byen forretningskvarteret er der ko-
lossale store og høje bygninger, brede flotte 
asfalterede gader og en færdsel så det er en 
fornøjelse d.v.s. når man ikke skal skynde 
sig. Der er flotte og store forretninger, som 
jeg ikke har set magen til før, ... Der er dog 
noget, som de ikke gør meget ud af, og det er 
vinduespyntning, det er ikke nær så pænt som 
mange steder hjemme.”

Chicago, 10. august 1908 
”Dersom moder ville sende mig nogle enkelte 
par tykke sokker eller strømper hjemmestrik-
kede med hende herover, vil jeg blive meget 
glad, den bliver jo rimeligvis snart vældig 
koldt herovre, og det er ikke let at få sådanne 
strømper her, som dem mor kan strikke.”

Oak Park III, 2. februar 1913 
”Moder skriver, hun læser så meget om røvere 
og banditter her i Chicago det er jo nu og 
hav altid været værre her end hjemme i det 
fredelige Danmark, men det er dog ikke så 
slemt, når man er her på stedet, som det ly-
der, når man læser om det. Her er så mange 
forskellige folkeslag blandet sammen, og 
mange af dem er selvfølgelig ikke den bedste 
slags, så der nå som følge deraf blive begået 
mere ondt her end andre steder. Men vi mærker 
det dog ikke meget her. Så I må endelig ikke 
bekymre eder, om alt I læser i aviserne, det 
er for det meste meget overdreven.”

Chicago, 26. juni 1915
 ”Jeg håber, I kan holde jer uden for krigen 
derhjemme, den det gør I vel nok, især nu da 
kvinderne har fået lige stemmeret med mændene, 
det lille Danmark prøver nok på at blive en 
vejviser for de andre stormagter med hensyn 
til politik, man hørte det alt over efter folk 
havde fået det i aviserne, især kvinderne her 
er begejstrede over det. Det kommer også nok 
snart så vidt her.”
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Skrevet af Give lokalhistoriske arkiv

Fotografi fra Give lokalhistoriske arkiv



BRÆNDEVINSBRÆNDING 
PÅ GIVE-EGNEN

Chr. Møller, født i Brejnhoved, Give sogn i 
1837, fortæller:
”Befolkningen betragtede det mere som en ære end 
som en skam at narre toldvæsenet (spejderne) og 
at have det til bedste. Det betragtedes nemlig 
som en meget stor uretfærdighed og som et uberet-
tiget indgreb i ejendomsretten, at man ikke havde 
lov til at anvende den hjemmeavlede sæd på den 
måde, som fandtes bedst tjenlig. Der var derfor 
en stadig kamp mellem toldvæsenet og bønderne; 
når toldvæsenet var i vente, blev der af bønderne 
sendt bud fra by til by, ja fra gård til gård, 
for at man kunne være forberedt på at tage mod 
”spejderne”, når de kom; det gjaldt navnlig om at 
have brændevinstøjet i sikkerhed og alt spor ud-
slettet af dets brug.”

Episode i Chr. Møllers barndomshjem 1844:
“Vi var lige blevne færdige med brændingen, da der 
kom ridende bud, at vi kunne vente spejderne hvert 
øjeblik, thi vi var angivne. Moder og jeg var ene 
hjemme, fader med folkene i ”Toften” for at rive 
stubber (stower). Brændevinstøjet var gemt, men 
dejen, som der var klinet med, sad stadig endnu på 
kanten af kedlen, svaletønden stod på sin plads, 
og affaldet (spølet) var i karret, så der var vid-
nesbyrd nok om, at brændevinstøjet havde været i 
brug. Moder gik med det samme op på loftet for at 
hente en forklædefuld boghvedeavner, som det var 
hendes agt at blande i spølet, men da var spe-

jderne allerede komne, og en af disse mødte hende 
på loftstrappen og tog ikke blidt på hende, så hun 
blev meget forskrækket.

Imidlertid gik jeg bud efter Fader, og vi fulg-
tes ad hjem. Spejderne forlangte af Fader, at 
han skulle udlevere brændevinstøjet, da de ikke 
alene vidste, at han havde det, men også kunne 
se, at det fornylig havde været i brug. ”Her 
står svaletønde”, sagde de. ”Nej, sagde fader. 
”De kunne kalde den for hvad De ville, men vi er 
mange folk, både små og store, vi har travlt med 
hø og korn, og for at lus og andet utøj ikke skal 
tage overhånd, er det så nem, når tønden er fyldt 
med tøj, og når den står lige ved gruekedlen, 
at tage skoldhedt vand af denne og hælde det på 
tøjet, og her er huller forneden, hvorigennem 
vandet kan løbe lige ud i rendestenen, og på den 
måde får vi utøjet dræbt, og det er så nemt!” 
”Her er jo dej på kedlen, hvor er den kommen 
fra?” Ja, det vidste Fader da ikke, men bageovnen 
er lige ved siden af, derfor har de formodentlig 
hensat nogle brød her, inden de er komne i ovnen, 
så noget dej er hængt ved.” ”Og her er bærmen 
(spølet) som et vidnesbyrd om, at I har brændt; 
den er ganske varm endnu”. ”Nej, I kan kalde 
det, hvad I vil, men spøl er det ikke; jeg bruger 
altid at koge en større portion, når jeg vil fede 
et slagtesvin; det er drøjere og feder bedre, 
svinet kan bedre tåle det.”

Skrevet af Give Egnens Museum

Fotografi Give Egnens Museum

Gårdene havde fra gammel tid selv brændt 
deres brændevin, men dette blev forbudt ved 
forordningen af 30/4-1734. Denne blev skærpet 
i 1786, hvor der kom nye skrappe straffe for ul-
ovligt brændevinsbrænding. Carl Dalgas anbe-
falede i sin beskrivelse af Vejle Amt, 1826, faktisk 
at anspore hedebønderne langt fra købstaden 
til at brænde brændevin. Så ville de få et godt 
salgs-produkt, der var nemt til køre til købstaden 
– i modsætning til de store læs korn, der med 
stort besvær måtte bringes derind. Forslaget 
blev dog aldrig taget seriøst af myndighederne.
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Udstyr til brændevinsbrænding:  
En kobbergrubekedel (gruekedel), forsynet med 
et kobberlåg. I låget var et hul, hvortil 
”hatten”, også af kobber, passede. Fra hat-
tens øverste del udgik 2 rør, kaldet piber, 
og hertil blev fast-gjort 2 kobberrør til 
svaletønden. Ved forbindelsen mellem kedel og 
låg oh mellem hat og lå samt ved rørene, måtte 
der tættes (klines) med en dej lavet af rugmel 
og vand.



Herregården Hastrup

Herregården Hastrup i Thyregod Sogn kendes i 
kilderne fra 1300-tallet og frem til 1877, 
hvor jorden blev solgt til staten og ud-
stykket til gårdbrug. Herefter begyndte også 
plantagedriften, der i dag kendetegner områ-
det. Rundt om den nuværende skovfogdebolig 
ses resterne af voldgraven, der med vand 
fra Skjern Å beskyttede herregårdens adelige 
ejere mod indtrængen udefra.

Det fortælles, at herregården oprindeligt var 
et slot og lå på en holm midt i Hastrup sø: 
Her er fundet store kampesten, men ellers ikke 
spor efter bygninger. Æren for opførelsen af 
Hastrup Slot gives i nogle fortællinger til 
Dronning Thyra, og det siges, at det var en 
stærk fæstning. Man kan stadig i dag se hol-
men i søen ligesom resterne af en stenbro fra 

fastlandet til holmen også har været synlig 
frem til i dag.

Til fortællingen om Hastrup slot knytter sig en 
række sagn og fortællinger. I en overlevering 
fortælles, at der i Hastrup Sø boede en nøkke, 
og under slottet havde Dværgkongen sit hjem. 
De to lå i gennem århundrede i stridigheder om 
magten over søen, øen og dværgenes skat. Rid-
deren Hr. Niels, der en tid boede på Hastrup, 
hjalp engang dværgen med at vinde over nøk-
ken og fik som tak en guldring. Nøkken kastede 
i vrede over sit nederlag en forbandelse over 
ringen, der ville føre til død over Niels og 
hans efterkommere, der var ejere af Hastrup og 
ringen. Niels selv omkom ifølge sagnet flere år 
senere, da Nøkken i vrede smadrede slottet med 
Niels i det. 
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Teksten er fra Give Egnens Museum

Tegning fra Give Egnens Museum



Tinnet badeland

Tinnet badeland blev åbnet af gårdejer So-
fus Clausen, Tinnetgård, i sommeren 1938. Han 
anlagde 3 bassiner, der ved hjælp af en stor 
hævert blev forsynet med frisk vand fra Gudenåen 
– det var koldt, men alligevel dejligt. Det ene 
bassin var et lavt soppebassin, det andet var et 
stort bassin, hvor man også kunne sejle, og det 
sidste var op til tre meter dybt og havde vipper 
på én, to og tre meter. Der kom også en pavillon 
på stedet med servering. Stedet blev et yndet 
udflugtsmål for egnens unge, der kom cyklende til 
fra et større opland. 

Kort efter åbningen skete der den 26. juli et 
alvorligt uheld med dødelig udgang. Der opholdt 
sig ca. 80 unge mennesker den aften, og der 
udfoldede sig et livligt badeliv omkring bas-
sinet. Ved den dybe ende, hvor vandet var ca. 

3 m dybt, stod ved 20.30 tiden en flok og spøgte 
om, hvem der kunne svømme, hvem der var bange 
for at springe ud osv. Pludselig sprang en ung 
mand, som de andre ikke kendte, i vandet. Han 
kom ikke straks op, og tilskuerne troede, at 
han blev under vandet for morskab. Efterhånden 
blev man klar over, at der var sket en ulykke. 
Kun få af de tilstedeværende kunne svømme, og 
da det var ret sen aften, kunne man ikke se 
ret meget i tusmørket. Der blev gjort flere 
forsøg for at redde ham, men da han endelig 
var bragt op, var det for sent. Så blev der 
ansat en bademester.

Badelandet kørte med stor succes fra start og 
op gennem krigen, men efter endnu en badeulykke 
måtte det lukke i 1947.
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Teksten er fra Give Egnens Museum

Fotografi fra Give Egnens Museum



Farre og 
Fary Lochan
FARRE
Der har boet mennesker i Farre i mindst 
2000 år. I 1948 udgravede man Kong Taskes 
høj, som kan ses som en forhøjning i mark-
en nord for kirken og Farre Bæk. Man fandt 
på stedet 10 grave og resterne af et hus. 
Fundene i højen kan man datere tilbage til 
før vores tidsregning.
 
I 1475 hed byen Fary, der betyder ”højen 
ved vadestedet over Omme Å”. 

I 1791 gav kong Christian VII bevilling 
til bygning af en bro over åen ved Møl-
legård. Når udtrykket bevilling bruges, 
betyder det at bygningen af broen så gav 
tilladelse til opkrævning af bropenge. 
Ejeren af Møllegård, Niels Bentzen, 
måtte opkræve bropengene, mod at afholde 
udgifterne til opførelse og vedligehold-
else af broen. 

Hvis folk ved lavvande forsøgte at krydse 
åen et andet sted for at undgå at betale 
bropenge, så gjorde de noget ulovligt. Hvis 
de blev pågrebet i en sådan ulovlighed, 
vankede der er bøde på 1 rigsdaler.

FARY LOCHAN
Netop her ved vadestedet er Fary Lochan, 
whiskydestilleriet placeret. 

I mange år havde Jens-Erik Jørgensen en 
drøm om at skabe et unikt whiskydestilleri 
i Danmark. 

I 2009 blev drøm til virkelighed, da whis-
kydestilleriet Fary Lochan blev etableret 
den 18. december samme år. 

I 2015 fandt man i nærheden af Fary Lochan 
en tønde whiskey gravet ned i jorden og 
dækket af mos. Den blev døbt Fary Forest.
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Teksten er fra farre-by.dk og farrylochan.dk. 

Fotografiet er fra farre-by-dk 



SLIPSE-
FABRIKKEN 
I JELLING

Syd for den såkaldte Gormshøj lå Skræd-
derhuset. Skrædderhuset var opført lige 
efter forrige århundredeskifte, men blev 
i forbindelse med frilæggelse af højene 
flyttet til Stationsvej 2. Man valgte at 
genbruge byggematerialet – huset var jo 
kun 30 år gammelt. Genbrugstanken kan 
stadig ses i dag med de kalkede sider på 
dele af huset på Stationsvej.

Indtil 1955 havde skræddermester I.M. 
Hansen en herreekvipering i huset. 
Herefter overgik forretningen til Kaj 
Hjort, som i mellemtiden var flyttet til 
byen. I 1960’erne købte Kaj Hjort 
Stationsvej 4, som indtil da havde huset 
en tømrer- og snedkerforretning. 
Kaj Hjort flyttede med hustruen Anna og 
deres børn ind på andensalen. I stueetagen 
var der to lejligheder til udlejning.

Kaj Hjort fortsatte med herreekvipering 
indtil 1965, men han var ikke skrædder og 
havde fået en hel anden idé. I bygningen, 
Stationsvej 4, etablerede han en slipse-
fabrik i de gamle tømrerværksteder.

Kaj Hjort hyrede damer fra oplandet til 
at komme og sy på slipsefabrikken og som 
sådan blev den drevet indtil 1986, hvor 
Kaj Hjort forlod Jelling igen.

Ejendommen med systue blev i 1986 købt af 
Jane Gustavsen, som udvidede sortimentet 
til tørklæder, halstørklæder og andet, 
hvoraf en del blev eksporteret. 
Slipsedelen flyttede med Erik Møller Sø-
rensen til Nordkrogen i 1985 og her blev 
den, indtil fabrikken lukkede i 1996.
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Fotograf Laura Holdensen, foto fra Vejle Stadsarkiv

Skrevet af Jelling lokalhistorisk arkiv



Togulykken i 
Jelling 
– et brag i 
sommervarmen 

Det er 1. august 1995. Klokken er 
16.05 på en steghed, skyfri eftermid-
dag. To tog skal krydse hinanden på 
Jelling Station. 

En del er på vej hjem fra arbejde i Vejle, 
andre skal den modsatte vej. Toget fra 
Vejle gør undervejs et lille stop i Grejs-
dalen på grund af en lille teknisk fejl. 
Kl. 16.22 skulle det have været på Jel-
ling Station, men det er blevet en smule 
forsinket. På perronen i Jelling holder 
imidlertid toget fra Herning, som skal 
afvente Vejle-toget. Her går det galt. 
Toget triller ud fra Jelling Station og kl. 
16.24 brager de to tog frontalt sammen. Et 
brag der kunne høres i hele Jelling.

64 passagerer og fem DSB-ansatte flyver 
rundt mellem hinanden. I en nærliggende 
have overværer en Jelling-boer sammen-
stødet og kan hurtigt lugte varm maling 
og dieselolie. Så kommer de første skrig 
og han skynder sig at ringe 112. Det er 
tydeligt, at de to førerkabiner er helt 
knust og de forreste togvogne står op mod 
hinanden som et omvendt V.  

En katastrofealarm går i gang og lynhur-
tigt sætter et effektivt beredskab ind. 
Passagerne begynder at komme ud af togene 
og de nærmeste Jelling-folk træder til med 
førstehjælp, puder, tæpper og klude. I 
toget sidder der fastklemte personer, og 
da brandmandskabet som de første ankom-
mer til ulykkesstedet, er fokus rette mod 
dem. Så kommer ambulancerne og kl. 17.05 
er alle ude af togene. De værst tilskade-
komne får en gul prik om armen, så man på 
skadestuerne kan se, at de har første-
prioritet. Kl. 18.10 er 54 tilskadekomne 
kørt på sygehuset.

Klokken 21 holder politiet pressemøde og 
kan fortælle om et upåklageligt beredskab. 
Ulykken har ikke kostet menneskeliv, men 
flere er alvorligt kvæstede.

Da solen denne sommeraften gik ned over 
Jelling, sagde man godnat til en dag, som 
ingen nogensinde ville glemme igen.
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Foto af Jelling Station, 1973. 
Fotograf ukendt. 
Foto: Jelling Lokalhistoriske arkiv

Skrevet af Jelling Lokalhistoriske arkiv



Jelling Boghandel 
(Annas boghandel)

1918 oprettede Anna Andersen Jelling Boghandel 
på hjørnet af Gormsgade og Mølvangvej efter hun 
havde købt bygningen af vejleboghandleren 
Andreas Dolleris, der havde en filial i Jell-
ing. Her solgte hun bøger, papirer, skolesager 
etc.. Anna var ung enke, da hun 6. maj flyttede 
ind sammen med sin 3 årige datter Asta.  

Forretningen lå over for N. E. Møllers køb-
mandsforretning. Butikkerne lå, hvor de tre 
veje mødtes – vejene fra Vejle, Herning og Møl-
vang. Grundet den øgede bilisme måtte Gormsgade 
i 1936 udvides. Det betød, at de bygninger, 
butikkerne var beliggende i, måtte nedrives. 
Anna Andersen opførte nu en ny hjørnebygning.  

Jelling Boghandels sortiment udviklede sig 
gennem tiden. Der solgtes blandt andet egenpro-
ducerede prospektkort med motiver fra Jelling, 
ugeblade, turistrelaterede souvenirers, kera-
mik, tekander, billeder. 
 
Som et lille kuriosum solgtes under 2. ver-
denskrig en øloplukker, der ganske lignede 
”Hitler med armene løftet over hovedet som til 
overgivelse”. Det var modstandsfolk, der havde 
produceret øloplukkeren af gamle patronhylstre. 
Varen var gemt godt væk. Der boede tyske sol-
dater i byen! Officererne på kroen og de menige 
i seminariets gymnastiksal. 
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Skrevet af Jelling lokalhistoriske arkiv

Fotografier fra Jelling lokalhistoriske arkiv

Foto venstre: 1936. Den gamle hjørnebygning 
Gormsgade 13 med Jelling Boghandel

Foto højre: 1953. Anna Andersen sammen med en 
italiensk turist foran den nye bygning



Jelling Boghandel 
(Astas boghandel)

Asta Andersen var nærmest opvokset i moderens 
boghandel, og som ung tog Asta handelsmedhjælper 
eksamen (1931) og senere eksamen fra Provins-
boghandlerfagskolen (1942). Hun og moderen drev 
i mange år Jelling Boghandel sammen. 

Ved højene solgte de desuden i en årrække 
varer fra turistboden VIKING. Anna passede 
boden, mens Asta passede butikken. Asta over-
tog Jelling Boghandel i 1976. 

I Asta Andersens tid voksede varelageret så 
meget, at butikken nødvendigvis måtte ”vokse 
ud på gaden”. Asta selv sad sammen med sine 
varer uden for butikken, klar til at handle og 
samtale med såvel turister som lokale kunder. 

I en periode havde turistkontoret til huse 
i boghandlen. 

Asta Andersen solgte Gormsgade 13 i 1997 og 
dermed butikslokalerne. Hun fortsatte dog med 
at sælge sine varer fra naboejendommen i endnu 
et par år.
   
Asta Andersen var særdeles vidende om Jel-
lings historie, og såvel hun som moderen var 
gennem hele livet aktive på mange felter i 
Jellings kulturliv. 

I 1993 modtog Asta Andersen Jelling Kommunes 
Kulturpris, og i 2000 holdt hun på byens vegne 
tale ved indvielsen af Kongernes Jelling. 
Asta Andersen døde 2002. 
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Fotografier fra Jelling Lokalhistoriske arkiv

Foto venstre: Anna og Asta ved VIKING



Kalkmalerierne 
i Jelling Kirke 

Jelling kirke er opført af frådsten, en porøs 
kalksten, som fandtes i kilde- og kalkrige 
egne. Nye undersøgelser tyder på, at kirk-
ens nuværende kor har været skib i Jellings 
første stenkirke, og at der har været et min-
dre kor mod øst. Koret er i dag udsmykket med 
kalkmalerier på nord-, øst- og sydvæggen. 

De nuværende kalkmalerier på nord- og øst-
væggen er kopier af de oprindelige kalk-
malerier fra 1100 tallet og tilhører nok 
- sammen kalkmalerierne i Tamdrup Kirke - 
Danmarks ældste. Østvæggens kalkmalerier er 
malet i 1926 af Johan Thomas Skovgård, søn 
af den kendte Joakim Skovgård, der udsmykkede 
Viborg Domkirke med kalkmalerier.  

Ved en reparation i koret i 1874 faldt en del 
af de daværende hvælvinger ned. Man beslut-
tede at nedtage hele hvælvingen. Det viste 
sig, at såvel korets nord- som østvæg var be-
malet med billeder. Væggen mod syd var der-
imod uden kalkmalerier, idet den var blevet 
genopbygget efter en brand 1679. 

Man ønskede at restaurere de fundne kalk-
malerier, og professor J. Magnus Pedersen 
blev hidkaldt Han vurderede, at maleri-
erne grundet fugt i væggene ikke stod til 
at redde, men måtte genskabes på nypudsede 
vægge. Han gengav de oprindelige billeder på 
akvareller. En del af billedfrisen var for-
svundet på nordvæggen, idet man - før 1620 - 
havde gennembrudt denne for at skabe adgang 
til et gravkapel. 

Det er også sandsynliggjort, at der oprin-
delig har været to romanske vinduer i 
nord-væggen og ikke som i dag kun ét. 
Akvarellerne blev anvendt som forlæg, og 
J. Magnus Pedersen tilføjede en scene med 
”De hellige tre konger” for at udfylde 
en del af at den nu tilmurede indgang til 
kapellet. Magnus Pedersens tolkning af 
billederne var, at de bestod af en serie 
med motiver fra evangelierne.

Johan Thomas Skovgård havde til opgave at 
fuldføre i billedserien på sydvæggen. Han 
lavede sit forlæg som akvarel på en tur 
til Rom. Under udførelsen af det praktiske 
arbejde boede Skovgård i præstegården. Den 
daværende præstefrue Valborg Larsen fortæller 
i sine erindringer, at da Skovgård skulle 
lave det færdige udkast til billedscenen, 
motivet hvor en mand rækker den døende 
Jesus en svamp med eddike, benyttede han 
sig af en levende model - og et kosteskaft 
fra præstegårdens køkken! Modellen var 
Svend Ring. Han var søn af Marius Sørensen 
- lærer ved Jelling Seminarium - og bror 
til komponisten Oluf Ring. Svend Ring var 
kunstmaler, og han og Johan Thomas Skovgård 
kendte hinanden fra København. 

I 1972 blev de oprindelige kalkmalerier 
nyfortolket af Ulla Haastrup som en billed-
beretning, hvor Johannes Døberen har hoved-
rollen. I det største billede i billedfri-
sen bag alteret døber Johannes Jesus.
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Billede fra Jelling lokalhistorisk arkiv


