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Koldingfjordskatten
-  om bondeliv og opsparing i 1700-tallet

Af Vivi Jensen

Et skattefund er altid en udfordring til fanta
sien. Hvem ejede den, hvorfor blev den gemt 
bort, og hvorfor fandt ejeren den ikke igen? 
De to sidste spørgsmål kan meget ofte besva
res -  de allerfleste skatte er gemt bort i krigsti
der, og når de ikke er fundet igen, må det skyl
des, at ejeren er død, flygtet, eller ikke har 
kunnet finde gemmestedet.

Koldingfjordskatten har imidlertid ikke no
get med krig eller uro at gøre. Efter afslutnin
gen på Store nordiske Krig i 1721 fulgte en 80- 
årig fredsperiode -  den hidtil længste i Dan
markshistorien -  så hvad der end fik ejeren til 
at gemme sine penge bort i slugten ved Kol
ding Fjord, krigsfrygt var det ikke. Motivet må 
derfor have været et ønske om at skjule en 
sum penge for andre, måske den nærmeste fa
milie. Hvem ejeren var, vil aldrig kunne fast
slås med sikkerhed, men alligevel har det væ
ret fristende at søge en mulig kandidat blandt 
Nr. Bjerts indbyggere i midten af 1700-tallet, 
og H. P. Bertelsens bog “Eltang, N. Bjært og S. 
Vilstrup Sogne” fra 1955, hvori der omhygge
ligt gøres rede for, hvem der har ejet de en
kelte gårde så langt tilbage, som det har været 
muligt at komme, har gjort opgaven overkom
melig. Hvor intet andet er anført, er kilden til 
de følgende oplysninger denne bog samt El
tang sogns kirkebøger fra perioden.

Det stykke skov, som skatten er fundet i, 
hørte tidligere til Nedergård, der samledes af

familien Wesenberg, hvis overhoved, Daniel 
Jacob Wesenberg, oprindeligt var en falleret 
prøjsisk købmand, der havde benyttet sig af 
Fredericias asylret. For at få byen befolket 
modtog man her mennesker, der ikke havde 
mulighed for at opnå borgerskab i rigets øv
rige byer. I 1773 købte Wesenbergerne deres 
første gård, der indtil 1765 havde været fæste
gård under Koldinghus, og med den som 
grundlag samlede de i løbet af få år jord nok 
til, at Nedergård blev Nr. Bjerts største. Imid
lertid er skattens yngste mønt fra 1748, så We
senbergerne kommer ikke på tale som ejere -  
folk af deres slags gravede i øvrigt ikke penge 
ned, for det giver ikke udbytte.

Den, der her forsigtigt skal foreslås som en 
mulig skattenedgraver, var gårdens næstsidste 
fæster. Hans navn var Peder Sørensen med til
navnet Ulf, og han havde i 1712 i en alder af 
20 år overtaget fæstet efter sin fader, Søren 
Pedersen. Hans mor havde oprindeligt været 
gift med faderens forgænger, der var død i 
1690. Maren Hansdatter var et godt parti, når 
man kunne få fæstet med, så selvom hun nu 
var 40, var det ikke noget problem at få en ny 
ægtemand. At der ikke var børn, har givetvis 
været et ekstra plus. Som 42-årig fødte hun 
sønnen Peder, og 6 år senere fulgte datteren 
Maren. Man kan forestille sig, at den silde- 
fødte og utvivlsomt stærkt attråede søn har væ
ret forældrenes øjesten, og hans senere liv ty-
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der da også på, at han har været mere forkæ
let end godt var -  måske mest af moderen. At 
påtage sig et ansvar og at tage hensyn til andre 
fik han i hvert fald aldrig lært, og, mere alvor
ligt, det var ikke den unge fæster, der forsyn
dede sig mod samfundets love og mod sine 
medmennesker, men den modne, mere end 
40-årige mand.

I juli 1734 døde den 82-årige Søren Peder
sen Ulf. Indtil da havde sønnen tilsynela
dende levet et fredeligt og arbejdsomt liv på 
sin gård, men da først faderen var væk, havde 
han åbenbart noget at indhente. Han indlod 
sig med enken Apelone Sørensdatter, der se
nere blev beskrevet som “uberygtet”. Der var 
altså tale om en “pæn” kone, der vel havde 
regnet med at blive frue på gården. Det stod 
Peders hu imidlertid ikke til, så da det blev 
klart, at hun var gravid, fik han hende skibet 
over fjorden til Sdr. Bjert. Han havde vel 
håbet, at han kunne slippe for at blive draget 
til ansvar, når fødselen fandt sted i et andet 
retsdistrikt, men så stor var verden imidlertid 
ikke. 11. oktober 1735 blev barnet døbt Søren. 
Som fader udlagde enken Peder Sørensen af 
Nørre Bjert, hvilket præsten noterede i kirke
bogen, og selvom der var landegrænse mel
lem de to Bjert'er, var afstanden kort nok. 
Peder Sørensen måtte stå offentligt skrifte i 
Eltang kirke og betale den vanærende 3- 
marksbøde.

Kort tid senere blev han trolovet med Mette 
Andersdatter i Bjert. Hun har naturligvis 
kendt historien med enken og skriftemålet, 
men den slags tog man ikke så tungt på, for en 
gård er nu engang en gård, har pigen og hen
des forældre vel tænkt. Peder (og hans mo-

Minoreret sognekort over Eltang sogn, 1861. Fundet er 
gjort på strandlodden 4a.

der?) havde imidlertid forregnet sig, da par
tiet blev aftalt. Det viste sig nemlig, at der ikke 
var de penge i det, de havde kalkuleret med, 
så forbindelsen blev ophævet. Trolovelsen 
havde imidlertid nået at få følger -  Mette fik 
et barn, en lille pige, der ved dåben 27. 
november 1737 fik navnet An. Også her er 
barnefaderen ført til bogs, og Peder Sørensen 
måtte igen yde 3 mark og stå skrifte i kirken. 
Nu var det nærmest blevet en vane, og to år 
senere var det galt igen. Maren Mortensdatter, 
datter af den lokale smed, ville også gerne i 
brudeseng, og i 1739 fødte hun så Peder 
endnu en søn, der 2. februar fik navnet Mar
cus; men heller ikke denne gang havde fade
ren planer om at legitimere sit afkom ved at 
gifte sig med moderen.

Nu havde sognepræsten imidlertid fået 
nok, og for at få ram på Peder Sørensen én 
gang for alle, opdagede han det, som alle må
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have vidst hele tiden, nemlig at Mette Anders- 
datter, moderen til den lille An, var fæsterens 
næstsøskendebarn, dvs. hans halvkusine. Nor
malt har forhold af denne art givetvis været 
tolereret i et vist omfang -  bønderne selv har 
ikke kunnet se noget forkert i det, og myndig
hederne kunne vælge at forholde sig uvi
dende. Det kunne ellers nok volde problemer 
at finde passende ægtefæller i et landsbysam
fund. Retsligt set var der imidlertid tale om 
blodskam, og det valgte pastor Seidelin nu -  
bedre sent end aldrig -  at henholde sig til.

Peder Sørensen blev indsat i lænker på Kol- 
dinghus, mens sagen stod på. Til sit forsvar 
hævdede han, at han ikke havde anet, at han 
var i familie med pigen, hvilket lyder meget 
usandsynligt, da slægten havde levet i Nr. Bjert 
igennem mange år, men han var tilsynela
dende også åbenhjertig nok til at fortælle, at 
det var pigens manglende medgift, der var 
kommet i vejen for ægteskabet. Det har været 
sund bondefornuft, men rigets embedsmænd 
havde andre idealer -  i hvert fald i munden, 
og dommeren fandt derfor anledning til at 
påpege, at “ægteskabet består ikke af medgift 
eller formue, men i en gudelig og kristelig 
intension” -  hvorefter man griber sig i at spe
kulere på, hvordan hans eget ægteskab var 
kommet istand. Sådanne sammenligninger 
faldt dog næppe samtiden ind.

Straffen for blodskam var døden, men i tid
ligere tid konverteredes dødsdomme ofte til 
strafarbejde. Uden “Bremerholmsjern” havde 
flåden været ilde stedt, og til det hårde fæst
ningsarbejde rundt om i riget kunne man 
dårligt skaffe andre end straffefanger. Peder 
Sørensen slap da med den sædvanlige tre

marksbøde samt 3 års strafarbejde “i skubkar
ren (trillebøren) i Fredericia Fæstning”. Til
lige skulle han have fæstet forbrudt, en even
tuel formue skulle beslaglægges, og alle hans 
ejendele skulle sælges ved offentlig auktion, 
når sagens omkostninger var dækket -  “tab af 
ære og ejendom”, som den slags hedder. En 
del af straffen var dog, som det vil vise sig, af 
symbolsk karakter, men det har været strengt 
nok endda, for af præventive grunde måtte i 
hvert fald en del afsones. Det, der i praksis 
skete, blev et fuldendt kompromis mellem 
præstens retfærdige harme over de uægte 
børn og hans ønske om at håndhæve lovens 
krav, og kronens ønske om at holde på en 
ellers solid fæster. Lov er lov, lov skal holdes, 
og syndere skal straffes; men jorden skal også 
dyrkes og skatten betales. Derfor blev virkelig
heden en anden end dommens ordlyd.

22. juni 1740 førtes Peder Sørensen til Fre
dericia. Fra nu af skulle han bære slavedragt 
og kæder om liv og håndled, og om dagen 
skulle han være lænket til en trillebør på fæst
ningen. Om natten var han låst inde i “stok
huset” sammen med forbrydere og mordere. 
Blødsødenhed var ikke det, der karakterise
rede fangevogterne, så det har været en vold
som omvæltning for den solide kronens fæ
ster, der utvivlsomt har været vant til at blive 
kræset for af moder og søster. En trøst var det 
dog, at Peder, trods dommens ordlyd, havde 
fået lovning på at få sine ejendele tilbage samt 
pardon for æren. Fæstet ville han også få igen. 
Tre år var imidlertid længe at drive en gård 
uden en mand ved styret, og efter et år fik den 
nu 88-årige Maren Hansdatter da også med 
amtmandens hjælp udvirket sønnens løsla-
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delse. I 1742, tidsnok til at kunne forestå for
årsarbejdet på gården, var Peder Sørensen 
hjemme igen, men først Palmesøndag året ef
ter stod han, forsinket af et udbrud af det, der 
i datiden kaldtes pest, endelig for sidste gang 
offentligt skrifte i Eltang kirke.

Med gården gik det imidlertid ikke så godt. 
Selvom Peder kun var et halvt hundrede år 
gammel, kunne han ikke mere magte at passe 
den, og man greb da til den udvej, der var til
bage: søsteren Maren måtte giftes. Hun var nu 
45; men det var en god gård, så Mads Clausen 
fra Vonsild tog gerne hende med i købet. De 
blev gift 18. juni 1744. Børn fik de ikke, men 
sad som fæstere i 22 år. I 1765 blev gården 
solgt med resten af Koldinghus krongods i Nr. 
Bjert for 150 rigsdaler pr. td. land, men Mads 
satte sig for dyrt for lånte penge. I 1771 måtte 
han sælge, og to år senere var gården på We- 
senbergernes hænder.

Kirkebogen noterer ikke begravelsesdatoer 
for Maren Hansdatter, der næppe kan have 
levet længe ind i datterens ægteskab, og heller 
ikke Peder Sørensen kom til at hvile i føde
sognet. Er det mon den nye fæster, der ikke 
har villet have dem boende? Maren og hendes 
utvivlsomt yngre mand lader sig heller ikke 
opspore, så de har vel forladt sognet, da går
den var tabt.

Det skal igen understreges, at der ingen 
påviselig forbindelse er mellem Koldingfjord- 
skatten og den ovenfor skildrede familie, ud 
over, at den jord, hvori den for et par år siden 
blev fundet, sandsynligvis har tilhørt familien, 
da skatten blev gemt der. Skal man grave sine 
sparepenge ned, er det naturligt at vælge sin 
egen jord, for den kan andre ikke uden videre

komme og grave i. I hvert fald tilhørte jorden 
senere Nedergård, og på det ældste matrikel
kort over Nr. Bjert, der er fra 1822, bærer den 
strandlod, som skatten er fundet på, mtr.nr. 4 
a. Dette nr. har også hovedlodden, som Ne
dergård ligger på, en mark umiddelbart syd
øst for denne, samt en smal lod i byens mose, 
der ligger i sognets nordvestlige del, og hvori 
alle gårde har andel. Disse jorder må have 
hørt til den oprindelige fæstegård, som kro
nen solgte i 1765, mens de, der bærer beteg
nelsen 4 eller 4 b, og som af og til er overstre
get og erstattet med andre numre, må være 
Wesenbergernes tilkøbte og frasolgte jord. 
Der er derfor grund til at formode, at strand
lodden også hørte til gården på Peder Søren
sens tid.

Hvad der imidlertid er et måske vigtigere 
indicium, er den kendsgerning, at ingen af 
sognets øvrige familier bare tilnærmelsesvis 
var ude for en turbulens som den, der i tiåret 
1734-1744 ramte Maren Hansdatter og hen
des børn, først med mandens død, og meget 
kort tid derefter med sønnens gentagne lejer
målsbøder og endelig strafafsoningen, der 
medførte, at han ikke mere var i stand til at 
drive gården, hvorfor man måtte bekvemme 
sig til at tage en ind udefra. I en familie, der i 
den grad havde holdt sig for sig selv, at man 
valgte vanæren fremfor at tage en svigerdatter, 
der ovenikøbet i to tilfælde kunne præstere 
en søn, ind i huset, må det have været en over
vindelse at acceptere Mads Clausen, og Peder 
Sørensen Ulf afgav under alle omstændighe
der næppe sit fæste med begejstring.

Skattens sammensætning tyder på, at den 
ret store sum er opsparet over en længere år-

74



Oversigtsbillede affundet, fotograferet på Nationalmuseet 1991 a f Niels Elswing.

række, og at opsparingen er ophørt i 1748 el
ler snarest derefter. Til gengæld drejer det sig 
om småmønt, der typisk kan være stukket til 
side lidt efter lidt, uden at det har virket på
faldende. Er det Peder Sørensen, der står bag, 
må det fastslås, at hans hemmelighed går 
langt tilbage i faderens levetid -  måske har 
der været lagt andre bånd på ham end dem, 
der, efter at de ved dennes død løsnedes, fik

ham til at turde begive sig i lag med enken, 
halvkusinen og smededatteren. Man kunne 
forestille sig, at de oprindeligt havde været 
gemt på gården, men at de, da det blev klart, 
at præsten ville bringe blodskamssagen for 
øvrigheden, er blevet bragt i sikkerhed i slug
ten. Var man først der, kunne man grave i fred 
og ro uden at blive set fra byen eller de 
omkringliggende marker, og en husunder-
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søgelse efter skjulte værdier ville ikke afsløre 
sparepengene.

Moderen, Maren Hansdatter, er en anden 
mulighed. Pengeglad må hun have været, når 
hun til sin efterhånden midaldrende søn fore
trak en medgift for en sønnesøn, der evt. 
engang kunne overtage gården, men det syns
punkt har hun langt fra været ene om, og hun 
har vel ment, at der altid ville kunne skaffes 
en kone og en søn til gården. Da skatten blev 
gravet ned, har hun imidlertid, hvis hun over
hovedet var i live, været mindst 98 år, så det 
burde nok kunne udelukke gravearbejdet i 
slugten, for ikke at tale om turen hen over 
markerne og ned ad skrænten. Maren Sørens
datter kan det næppe have været. For det før
ste ophører opsparingen længe før hun og 
Mads måtte fraflytte gården, og for det andet 
må man gå ud fra, at hun ville have satset pen
gene på et forsøg på at beholde den, da det 
gik ned ad bakke økonomisk. Den opsparede 
sum var utvivlsomt stor nok til at have kunnet 
udsætte fallitten, og faktisk var den sandsyn
ligvis større endnu. Der er nemlig i Eltang 
sogn gjort endnu et skattefund, der med stor 
sandsynlighed kan føres tilbage til samme per
son.

I 1860 fandt en såkaldt indsidder (en, der 
boede til leje hos en anden) ved rydning af en 
ellemose en sort flaske. Den lå under en stor 
kampesten ved en ellerod, og i flasken lå der 
611 sølvmønter. Alle var fireskillinge, for de 
var små nok til at kunne gå gennem flaskens 
hals. De 81 var fra Christian 5.s tid (1670- 
1699), 393 var Frederik 4.-mønter (1699- 
1730), der var 98 fra Christian 6.s. tid (1730- 
1745), og så var der 39 holstenske mønter fra

begyndelsen af 1700-årene. Også Kolding- 
fjordskatten var oprindeligt gemt i en flaske. 
Ganske vidst var den ikke hel, og en del skår 
manglede, da hovedmassen af fundet blev gra
vet op, men dele af skatten var ved fundet 
spredt ud over skovbunden af en gravko, hvis 
tydelige spor stadig sås i skovbunden, så der 
er ingen tvivl op, at den oprindelige “spare
bøsse” også her havde været en flaske, der dog 
i dette tilfælde var mørkegrøn. Desuden må 
den have haft en bredere halsåbning, så de 
større mønter også kunne komme ned i den, 
eller halsen kan evt. være slået over, så der 
blev mere plads.

De to møntfund fra Eltang sogn (Nr. Bjert 
sogn er udskilt heraf i 1924) er de eneste i 
Danmark, der er fundet i flasker, og de er op
sparet inden for den samme årrække, hvoref
ter de er nedlagt i fredstid. Desværre har det 
ikke været muligt at opspore det præcise fund
sted for 1860-skatten, men lighederne mellem 
de to nedlæggelser er for iøjnefaldende til, at 
der kan være tale om et tilfælde. Vi må derfor 
have lov at antage, at de to opsparinger har til
hørt samme person. At de er fundet to for
skellige steder betyder blot, at ejeren har øn
sket at sikre, at der stadig var penge i behold, 
selvom den ene flaske skulle blive fundet. At 
to forskellige personer på samme tid og i sam
me sogn skulle spare op på den samme måde, 
gemme pengene i samme slags beholder, og 
med kun et par års mellemrum nedgrave dem 
ude i naturen, må anses for usandsynligt. Det 
er, som ovenfor anført, mit gæt, at begge skat
te er gemt af Peder Sørensen Ulf; men det skal 
understreges, at der er tale om et gæt. Vished 
vil vi aldrig få.
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