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Præstegården i Vonsild
a f  Paul Platz

Vonsild Sogn beskrives 1840 så
ledes: Dette Sogn, som ligger 
3 V4 Mil Nord for Haderslev, in
desluttes af Ødis, Taps, Vejstrup 
og Dalby Sogne, samt af Nørre
jylland.

Det består kun af een By og 
en Del Udflyttere. I det hele 
har Vonsild 27 Gaarde, hvoraf 
de 16 ligger i Byen og de 11, 
hvoriblandt Sønderskovgaard og 
Langkjærgaard udenfor samme, 
56 Landboelssteder, nemlig 21 i 
Byen og 23 udenfor, 17 inderst 
i Byen er: Stangmoseled, Pag- 
holm, Kokholm, Kongehus, Krat
hus, Svanemoselund og Hoppes
hus — Prøvegaarden er bygget 
paa Pastoratlænderier.

Sognets Marker er i det hele 
taget gode. Af Skovbund og Eng
bund findes ikke meget, deri
mod mangler det ikke på Tørve
jord.

De otte Sognes Lokalhistorie 
er saa vanskelig at behandle, 
første og fremmest fordi de sles
vigske Arkivalier er spredt saa 
mange steder, nogle af dem er 
helt borte, andre vanskelige at 
benytte fremfor de tilsvarende 
kongerigske Arkivalier.

Sikkert nok er det Bækken 
eller Aaen, der oprindelig har 
givet Vonsild Navn, den lille Aa, 
der først bøjer mod Syd langs 
Svanemosen, hvorefter den sam
ler Kræfter, så den nede ved Fov- 
slet Skel atter kan svinge mod 
Nordøst, og bugte sig ind gen
nem Vonsild. Naar man ser Aaen 
om Sommeren, hvor der kun lige 
er saa meget Vand, at den rin
dende Bevægelse er i Gang, skul
de man næppe tro, at den kunde

Præstegårdens facade mod nord (øverst) og mod syd.

være Byens Moder. Men ser man 
den om Vinteren og ved Tø
brud, naar den skyller afsted, saa 
forstaar man det bedre.

Dengang de første Oldtidsbe
boere slog sig ned i Vonsild og 
kaldte Kilden eller Vældet (jfr. 
»Siel») op efter Odin, har Aaen 
maaske været en betydelig, fiske
rig Strøm, og maaske Svanemo
sen dengang har været Sø.

Indtil det 17. Aarhundrede 
hed Aaen »Laven Aa«. Således 
staar der paa et gammelt haand- 
tegnet Kort fra anden Halvdel 
af det 17. Aarhundrede, men 
dette Navn er forlængst gaaet i 
Glemmebogen og findes kun be
varet i Navnet paa Broen ved 
Langkj ærgaard » Lavenbro «.

Paa nyere Kort tilraner Seest 
sig Aaen, idet Landmaalerne ro
ligt har skrevet Seest Aa paa 
Vandløbet, længe før det flyder 
ind i Seest Sogn.

Aaen skiller Vonsild i to Dele, 
Nørholm og Sønderholm. Paa 
det gamle Kort fra det 17. Aar
hundrede staar der nord for 
Aaen »Nørrerettighed« og søn

den for »Sønderrettighed«. Det 
synes som om Byen i Fællesska
bets Tid har udgjort to adskilte 
Ejerlav, thi i Engskifterne ud 
mod Svanemosen har kun Nør- 
holmerne, 7 Ejere, Lod og Del. 
Sønderholmerne er slet ikke re
præsenterede. Interessant er det 
at se, at hele den nordlige Del 
af Vonsild Mark — vest for Kon
gevejen — er betegnet som Skov.

I Rigsarkivet ligger der et Jor- 
debogsarbejde fra aarene 1708-11 
over flere sønderjydske Herre
der, ogsaa over Tyrstrup Herred. 
Der findes deri Oplysninger om 
hvert eneste af Vonsilds Gaarde, 
deres størrelse, Udsæd, Besæt
ning, ja, endog hver Mands pri
vate Forhold.

I vor tid er Vonsild sogn i en 
rivende udvikling. Der bliver i 
sagens natur ikke flere bønder
gårde men en del små-industrier. 
En kolossal udvidelse af de 
såkaldte parcelhus-udstykninger 
har lagt et stort pres på både de 
gamle håndværks-virksomheder 
og service-fag samt udbygning af 
de offentlige institutioner.
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Skole-udbygningen har natur
ligvis også sprængt rammerne i 
den gamle konfirmandstue. Ved 
at indgå til Kolding Stor-kom- 
mune i 1970 er meget vundet, 
men også meget tabt, dog er der 
ved bevarelse af præstegårds-mil
jøet mulighed for fortsat at have 
et helt lokalt, kulturelt centrum.

Præstegården ligger lavt og lunt 
i en smeltevandsdal fra istiden, 
men dog så højt, at åløbet, som 
kommer fra den højtliggende 
Svanemose mod vest og munder 
ud i Kolding fjord, ikke med 
højvande kan nå bygningerne. 
Boligen er opført på det sted, 
hvor tidligere præsteboliger har 
ligget. Til præsteembedet hører 
en skov ca. 9 ha, beliggende ca. 
1 km vestpå ved vejen til Hja- 
rup. Endvidere ejer embedet ca. 
4 ha agerjord i umiddelbar for
bindelse med den lund, som lig
ger i forlængelse af præstegårds
haven. I lunden, som består af 
gamle løvtræer placeret på smel
tevandsdalens sydlige skråning, 
findes en mindehøj med navne
sten for de 4 sidste nu afdøde 
præster i embedet. Haven, som 
er meget smuk, er beplantet med 
en over 300-årig eg, en anselig 
blodbøg, samt sjældne træer som 
nauer, akacie og ægte kastanie. 
Den fugtige jordbund er også et 
godt grosted for de plantninger 
af bambus, som gartner Aksel 
Olsen, skaberen af den »Geogra
fiske have« i Kolding, for ca. 30 
år siden skænkede præstegården. 
Midt i haven er rejst en minde
sten for pastor Salling, som i 
1827 nybyggede præstegården. 
Siden er opstået den tradition i 
lunden vest for præstegården, at 
rejse en sten for sognets præster 
efter deres død.

Den gamle Vonsild landsby- 
har omgærdet præstegården mod 
nord og øst — og nu sniger den 
nyere bebyggelse syd om gården. 
Fra disse sider opleves præste
gården som en integreret del af

Sluehitsel sel fra haven, syd. — og fra indkørslen, nord.

Bygning mod syd med gammel konfirmandstue. Formodentlig tidl. forvalterbolig

Præstegårdens hovedindgang mod Et kig ud gennem vinduet,
gårdsiden.

en landsby, som har bevaret en 
særlig karakter, idet der aldrig 
har været tale om en konsekvent 
udflytning af gårdene, — derfor 
forblev præstegården en gård 
blandt gårde — og kulturelt cen
trum for disse.
Der har sandsynligvis været præ
stegård på stedet siden 1500-tal- 
let og det oprindelige stuehus 
har været en bindingsværksbyg
ning, nogle velbevarede bjælker 
i stuehuset bærer tydelig udstem
ninger fra tidligere kobbånd. 
Ligeledes tyder den regelmæssi
ge fagdeling af ca. 3 alen herpå.

Præsten havde 18 Fag Stuehus, 
hvoraf Sognemændene skulde 
vedligeholde de 9 Fag, men fra 
Aaret 1659, da Sognet næsten 
var øde, har Præsten selv ladet 
udføre Reparationerne, kun, at 
Sognemændene leverede Tæk- 
kelse, naar Præsten krævede det. 
Ældre Beboere kan endnu min
des denne Vedligeholdelsespligt, 
og paa et bestemt Sted i Præste
gården laa der tidligere to Bjæl
ker op mod hinanden. Disse 
Bjælker betegnede Skellet for 
Vedligeholdelsespligt mellem 
Vonsild og Dalby.
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Præstegårdens stuehus er gen
tagne gange ombygget og forbed
ret, den østlige ende er formo
dentlig mindst berørt af ombyg
ningerne, her er lavloftet, og her 
findes rester af ege-tømmer og 
egeplanker. Den vestlige ende er 
sandsynligvis helt nybygget i 
1827-30 og udgør et stort højlof
tet rum, og pudsig nok skråner 
lofterne i den mellemste del af 
huset mellem disse to meget for
skellige lofthøjder.

Stuehuset er nu muret i mas
siv mur af teglsten og udvendig 
hvidtet — men stadig forsynet 
med rør-tag. En overgang har 
stuehuset været malet tegl-rødt 
med påmalede fuger.

Præstegården var indrettet til 
en stor familie med mange folk 
ude og inde.

Præstegården har to hovedind
gange mod gårdsiden, og siden 
ombygningen for ca. 150 år siden 
har den østre indgang været ad
gang til præstens arbejdsværelse 
og den vestre indgang været ad
gang til storstuen, som har været 
ramme om mange folkelige og 
religiøse møder i sognet.

I storstuen er der panel i vin- 
dues-brystnings-højde — dette er 
stærkt medtaget af råd.

Gulvene har hovedsagelig væ
ret fyrretræs-gulve, men på 
grund af den fugtige bund, var 
råd meget udbredt. Oprindelig 
har huset været kakkelovnsfyret, 
men umiddelbart efter II. ver
denskrig er installeret central
varme, som nu er nedslidt.

Huset har overalt haft synlige 
loftbjælker, hver stue med sine 
bemalinger. Loftet har bestået 
af brede planker, der efterhån
den som disse blev mere og mere 
medtaget er blevet dækket af 
med pap eller diverse træfiber
plader og lignende. Husets døre 
og indfatninger er smukt profi
leret snedker-arbejde — men som 
trænger til grundig istandsæt
telse.

De gamle interiører 
med smukke paneler 
og træværk passer fint 
sammen med moderne, 
enkle møbeltyper.

Udbygningerne har udgjort 
en fire, måske fem-længet gård, 
der mod syd har været afsluttet 
med en bullade, der dog er revet 
ned for mere end hundrede år 
siden.

Den vestlige fløj, der indtil 
nu bl. a. har været indrettet til 
konfirmandstue tyder med sine

mindre tilliggende rum på, at 
have været en bolig, måske præ
stegårds-forvalterens og land
medarbejderens bolig.

Ved præsteskiftet i Vonsild-Dal- 
by sogne 1977 ønskede fællesme
nighedsrådet at istandsætte præ
stegården.
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Indtil pastor Sv. Aa. Olsen og 
hustru fraflyttede præstegården, 
var alt holdt så net, at ingen 
havde gjort sig tanker om en 
egentlig restaurering. Men da 
præstegården stod tom, var det 
klart for præstegårdsudvalget, at 
præstegården var meget nedslidt 
i enhver henseende og i særde
leshed ikke på nogen måde isole
ret svarende til dagspriser på fy
ringsolie.

Fællesmenighedsrådet indkald
te derfor en kold januar-morgen 
1977 provst H. S. Thysen, Ødis, 
og dennes arkitekt Paul Platz til 
at besigtige ejendommen. Prov
sten foreslog menighedsrådene, 
at når der skulle udføres så om
fattende arbejder, ville det være 
rimeligt at foretage en ny-dispo- 
nering af husene, hvor henholds
vis en nuværende familie-struk
turs muligheder for brug af stue
huset, og undervisnings-situatio
nen omkring konfirmandunder
visningen blev taget op. Idet en 
kraftig vækst befolkningsmæssig 
i sognet har medført et stadig 
stigende antal konfirmander, 
hvorfor et større undervisnings
lokale ikke blot ville være ønske
lig — men nødvendigt.

I løbet af foråret 1977 udar
bejdedes et forslag til indretning 
af præstegården, således at stue
husets østlige ende skal tjene 
som familiebolig, — fra vestre 
indgang og mod vest skulle me
nighedsrådene og menigheden 
have mødelokale med særskilt 
køkken og toilet. Denne løsning 
skal være så fleksibel, at hvis 
præstegården på et tidspunkt 
beboes af en meget stor præste
familie, da skal hele stuehuset 
kunne stilles til præstefamiliens 
rådighed.

Konfirmandstuen i formo
dentlig tidligere forvalter-bolig 
udvides ved tillæg af diverse til
stødende birum. I forbindelse 
med konfirmandstuen etableres 
ligeledes toiletter og køkken. 
Menighedsrådene indhentede

priser på projekterne og ind
sendte disse til stiftsøvrighedens 
godkendelse. Præstegårds-konsu
lenten og kirkeministeriets kon
sulent, arkitekt Andreasen, Vej
le, anbefalede projektet, men på 
grund af de omfattende udgifter 
besluttedes det, at gøre stuehuset 
totalt istand — og vente med 
istandsættelse af konfirmandhu
set. Storstuen mod vest må da 
indtil videre fungere som konfir
mandstue.

Af den bygning, som før den 
nuværende tjente som præstebo
lig, og som var bygget med bin
dingsværk, er der bevaret en hel 
del solide egebjælker, som i den 
tidligere præstegård har været 
døroverliggere, og nu er anbragt 
dels over stuehusets 2 døre mod 
syd, dels i verandaen på husets 
vestgavl.

De to planker mod syd bærer 
følgende indskrifter:

PSAL. XC. 15.
HERRE! GLÆD. OS. ÆFTER. DE. 
DAGE. SOM. DU. HAVER. PLA
GED. OS. ÆFTER. DE. AAR. SOM. 
VI. HAVE. LIDD. ULYCK!

H. JOHANN. RÜDE. Wallburg
Schröderin
ÆT. 40 ÆT. 37
ANNO 1673. DEN. 10. APRIL.

PSAL. CXV. 12. 13.
HERREN. TÆNCKTE. PAA. OS. 
HAND. VIL. VELSIGNE. AARONS. 
HUUS. OC. DEM. SOM. FYRCTE. 
HERREN.
DE. SMAA. MED. DE. STOORE. 
GUDS. FORSYN. FRÆMTE. MIG. 
DER. JEG. VAR. LÆNG. I. NØD. 
HAN. OGSAA. FADERLIG. HJELP. 
MINE. BØRN. TIL. BRØD!

Tydeligere end med disse 
gamle salmecitater kan det ikke 
siges, hvor hårdt og dybt histo
rien sætter sine spor. — Man be
mærker på den først anførte ind
skrift, at den er fra 10. april 
1673, hvor præsten Joh. Rüde, 
som havde beklædt sit embede i 
Vonsild-Dalby fra sit 26. år, nu 
var i en alder af 40 år. Han har 
altså opført den præstegård, som 
lå her før den nuværende. Det 
er antagelig sket umiddelbart ef
ter de lange og ulykkelige krige, 
som med og efter Trediveårskri- 
gen hærgede store dele af Euro
pa. Der var angst og nød også i 
præstehjemmet. — Pudsigt er det 
iøvrigt, at præstekonens navn er 
skrevet med små bogstaver!

Her den mindeplanke, som

oprindeligt var anbragt over dø
ren til den forlængst nedbrudte 
bullade, men nu hænger på ve
randaens gavlvæg.

Oversat til dansk:
Fra hebraisk: Gud Herren sag
de: Dets forråd vil jeg visselig 
velsigne, jeg vil mætte dets fat
tige med brød.
Fra latin: Derfor Gud Fader! 
Lad Rydes hus altid svulme med 
rige aks. Det er bygget af træ, 
lad det bære klippetunge tider! 
Lad det aldrig hjemfalde til krig 
eller ild, men lad det give en sil
dig slægt rigeligt med brød!
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