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Gratis
at deltage

Præmier for
50.000 kroner                       
i Fredericia Dagblad,         
Horsens Folkeblad,           
Vejle Amts Folkeblad og          
Sydbanks store aktiespil

Deltag i Fredericia Dagblad, Horsens Folkeblad, Vejle Amts Folkeblad 
og Sydbanks store aktiespil med en samlet præmiesum på 50.000 kr.

Du får en million fi ktive kroner, som du kan investere 
– helt uden risiko. 
Til gengæld kan du vinde præmier for 50.000 kroner.

Tilmeld dig på vafo.dk/aktiespil
i perioden 7. oktober - 28. oktober.
Aktiespillet løber fra 21. oktober - 29. november.
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Vejle

Lokalhistorie fra 
Sydøstjylland  
er på gaden med ni 
historiske artikler

REGIONEN - Siden 1905 har 
Vejle Amts Årbog formidlet 
vægtige historiske artikler 
fra det sydøstjyske.

Det gør bogen stadig, selv 
om den nu har skiftet navn 
til Lokalhistorie fra Sydøst-
jylland 2013 i pagt med, at 
den traditionsrige forening 
Vejle Amts Historisk Sam-
fund nu hedder Historisk 
Samfund for Sydøstjylland.

Årbogen har ået et nuti-
digt, indbydende layout, 
men har holdt solidt fast i 
den historiske vægtfylde. 

Det var foreningens nye 
formand, tidligere amtmand 

Erik Toftgaard, der gav en 
kort introduktion til bogen 
ved  præsentationen i foyer-
en på Vejle Kunstmuseum.

Her kunne han bl.a. spør-
ge de mange medlemmer, 
der flokkedes i foyeren, om 
de vidste, hvad en doven-
dank er for en størrelse? 

Dovendanken kan med 
godt ret kaldes 1800-tallets 

sms-besked, og den har sin 
egen plads i kommunikati-
ons-historien som en slags 
budstav/stok, hvor en skrift-
lig besked blev bundet til el-
ler indlagt i staven, som der-
efter blev bragt fra nabo til 
nabo indenfor en bestemt 
tid.

Det er Stig Ellkier-Peder-
sen, der fortæller historien i 

en af årbogens ni artikler. 
Her fortæller han om Do-
vendanken fra Store Velling, 
Klattrup m.v.

Auken og Frederik III 
Det var absolut ikke velset at 
smøle med at bringe budsta-
ven/stokken med beskeden 
videre. I værste fald kunne 
det medføre bøde eller dét, 

der var værre: et drillende 
øgenavn til synderen.

Og da netop dovendanken 
var en person, der gik og 
dovnede, gled navnet over 
på selve budstokken.

En af bogens forfattere, 
tidligere voldmester Hen-
ning Møberg, Fredericia, 
fortalte med humor og glimt 
i øjet om sit usædvanlige ar-

bejde som Danmarks eneste 
voldmester.

Møberg var ansat som 
stadsgartner og voldmester i 
Fredericia fra 1981 til 2012, 
og han er som ingen anden 
dus med volden og kan for-
midle dens historie på smit-
tende vis.

Selv om han nu er pensio-
nist er han stadig aktiv for-
midler af Fredericia Volds 
enestående historie, og i år-
bogen fortæller han både 
voldens historie og sit ar-
bejdslivs historie på volden.

Henning Møberg fortalte 
historien om den event, han 
havde ået idéen til på vol-
den på ”Bygningskulturens 
dag”, hvor daværende miljø-
minister, nu afdøde Svend 
Auken sammen med byens 
afdøde borgmester, J.B. Niel-
sen deltog.

- Jeg ik den idé, at Lands-
komitéen til Renovering af 
Fredericia Vold kunne opnå 
opmærksomhed, hvis vi 
gennemførte en event, hvor 

Dovendanken  var datidens 
sms-besked

Dovendanken  kan godt kaldes 1800-tallets sms-besked. Denne er fra Klattrup.  FOTO FRA BOGEN
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