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Sådan så det ud, da den østrigske infanteribataillon var opstillet til morgenparade på Kirketorvet i Vejle i 1864.

alle VIP-gæsterne af stiger
skulle bære jord til voldbyggeriet. Jeg husker ydeligt,
hvor ivrig Svend Auken var i
det projekt. Sammen med
borgmester J.B. Nielsen bar
han jord på en kohud. J.B.
Nielsen roste efterfølgende
Svend Auken med ordene:
”Nu kan du tage hjem i ministeriet og fortælle, at du og
Frederik III byggede Fredericia Vold.

Nøglen til porten

Henning Møberg fortalte
også historien om den nøgle, Fredericia havde haft til
Prinsens Port, indtil den ved

det danske nederlag i 1864
blev afleveret til den øverstbefalende, prøjseren feltmarskal Friderich von
Wrangel.
- En af von Wrangels efterkommere, direktør og friherre Joost von Wrangel,
skænkede nøglen til dronning Margrethe i beyndelsen af år 2000. Dronningen
ventede på en passende lejlighed til at aflevere nøglen
til Fredericia, og lejligheden
kom i 2005, da prins Henrik
deltog i De Samvirkende
Forsvarsbroderselskabers
100 års jubilæum i Fredericia. Da var det er indslag i

festen, at Fredericia ik byens nøgle tilbage. Nøglen er
forsynet med et vedhæng,
hvor der på tysk står ”
Schlüssel der Festung Fredericia 1864, durch Lieujtnant von Wrangel abgezogen”, fortalte Henning Møberg.

Ytringsfrihed knægtet

Den tidligere voldmester
konstaterede også tørt, at
Wrangel-familien i alle disse
år måske har haft nøglen
gemt i en rodekasse, før den
blev hentet frem og kom tilbage til Fredericia.
Historikeren, journalist
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Leif Baun fortæller om okkupationen af Vejle i 1864 og
om de tusinder af prøjsere,
der i næsten ni måneder befolkede Vejle.
Det er en nok så dramatisk historie, der også handler om, at ytringsfriheden
blev knægtet. Vejle Amts
Avis udkom ikke fra 8.marts
til 28. april. Straks efter jendes indtrængen i Vejle stillede to gendarmer på avisen
for at forkynde en ordre fra
feldmarskal Gablenz om at
stoppe avisen og udlevere
nøglerne til trykkeriet.
Dem ik avisen nu hurtigt
retur, for ellers kunne be-

Tidligere voldmester Henning Møberg fortæller med smittende
begejstring om voldens enestående historie i bogen Lokalhistorie
fra Sydøstjylland 2013.
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sættelsesmagten ikke å
trykt sine mange proklamationer. Redaktør Hertz lovede at holde sig fri fra al polemik og oplysning om krigen,
og så ik han lov at udgive
avisen igen.
De næste måneder skrev
avisen stort set ikke om krigen, men redaktør Hertz

førte et skufferegnskab, så
han var klar, når han igen
kunne ytre sig frit.

Årbogen er udgivet på Forlaget Jelling og trykt i fin kvalitet hos PrinfoVejle i Jelling.

VEJLE KOMMUNE INFORMERER ...

VALG TIL BYRÅD
OG REGIONSRÅD

I VEJLE

Tirsdag 19. november 2013
Tirsdag den 19. november 2013 er der valg til Vejle Byråd
og Regionsrådet for Region Syddanmark. Afstemningen
nder sted fra kl. 9.00 til kl. 20.00. Afstemningsstedet vil
fremgå af valgkortet, der udsendes i uge 46.
Valgret til byrådet har enhver, der den 19. november 2013
er fyldt 18 år og har fast bopæl i Vejle Kommune, og som
desuden enten
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3 år forud for valgdagen
Det er også en forudsætning, at vælgeren ikke er umyndiggjort.

Sådan kan du brevstemme
Vælgere, der ikke har mulighed for at stemme på valgdagen,
kan brevstemme i enhver kommune i Danmark til og med
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For at kunne brevstemme, skal du medbringe legitimation
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I Vejle Kommune kan du brevstemme i Vejle Borgerservice,
Skolegade 1, 7100 Vejle
Mandag - onsdag kl. 10.00 - 15.00
Torsdag
kl. 10.00 - 17.00
Fredag
kl. 10.00 - 14.00
Derudover er der åbent for brevstemmeafgivning lørdag
den 9. november og lørdag den 16. november begge
dage kl. 10.00 -13.00 i Vejle Borgerservice og i Borgerser:.(*>6045*11.3,.:*4,,8:*)5@+>1,*3)*&)6*77*6
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Mere på www.vejle.dk/valg

Sådan kan du stemme hjemme
Hvis du på grund af sygdom eller
2&3,1*3)*+>61.,-*).00*0&3
2>)*455@&+78*23.3,778*)*85@
valgdagen, kan du stemme i dit eget hjem.
Du skal ringe til Borgerservice på telefon 76 81 01 56
eller sende en mail til informationservice@vejle.dk for
at få en blanket. Den udfyldte blanket skal returneres
til Vejle Borgerservice, Skolegade 1, 7100 Vejle tidligst
den 22. oktober og senest den 7. november kl. 18.00.
Af denne grund holder Vejle Borgerservice, Skolegade 1,
7100 Vejle åbent til kl. 18 den 7. november.
Sådan kan du stemme uden for afstemningsstedet
:.7)90&32>)*455@&+78*23.3,778*)*82*35@
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komme ind i valglokalet, kan du stemme uden for
valglokalet ved henvendelse til afstemningsstedets
valgstyrere.
Transport til afstemningsstedet
For ældre og svagelige borgere i Vejle Kommune er der
mulighed for at blive befordret gratis til afstemnings78*)*63*5@:&1,)&,*3#.12*1).3,8.1)*33*0>67*10&370*
:*)&86.3,*8.1>67*17043846*85@8*1*+43  
tast 5, senest tirsdag den 12. november kl. 14.00.
>67*15@:&1,)&,*3A3)*678*)2*11*2014,
12.00 eller mellem kl. 15.00 og 17.00.

