
VE J LE MØ L LE 

J .ALSTED 

Der, hvor Grejs Aa med sit stærke Fald og sit stride Løb falder i den mere langsomt 
glidende ,,Sønderaa" eller "Vejle Aa", liggPr Vejle l\f ølle, og den har sikkert ligget paa 
dette Sted allerede fra første Frercl. Om den opriuclelig har haft et Strømhjul, vides ikke; 
derimod tales der i 1339 om, at hvis "Diget" gaar i Stykker, saa skal de Folk gøre det 
i Stand. som plejer at gøre det. 1) I "Yejle Bys Bog" nævnes ".Mølledmmningen" den 13. 
Januar 1631 og "Dæmningen" den 29. August 1638, i 1690 benævnes Diget ligeledes som 
"Dæmningen", 2) og 1783 omtaler Byfoged Fleischer i en Skrivelse "Bye11s Dæmnjng" som 
"det eueste Sted Byens Indvaanere har at forløste sig ved at spasere paa om Sommel'en". 
Q>ontoppidans .danske Atlas" (1767) benævner denne Dæmning .Jomfrugangen"; dette meget poetiske 
~avn hnr jeg ikke truffet nogPt Sted i samtidige Dokumenter, og det er vel muligt, at det l1ru· listet ~ig 
ind fra andre Byer, hvor Navnet :findes 1·et almindeligt.] 

I "Valdemars Jordebog" (fra ca. 1231?) uævnes som kongelig Indtægt: "Jaling 
syssel. 100 mark penge og 10 af Møllen". Den lier omtalte Mølle kan være Vejle Mølle, 
men kan lige saa godt være en anden i Nærhedeu. Vejle Mølles første sikre • por er fra 
8. December 1339. Paa den Tid sad Grev Gel't .af Rendsbo1·g med hele Nørrejylland i 
Pant. Det er da ikke underligt, at vi paa Kolding Slot (ikke det nimerende Koldinghus) 
tinder holstenske Høvedsmænd. En af disse var Riclder Timmo cle Godendorp. I 1306 
nævnes han i Forbindelse med Grev Joh an af Kiel [Godendorp - uu Gudendorf - ligger 20 

-ao km Øst for Kiel] og saaledes hyppigt i de følgende Aar. I 1339 8. December udsteder 
han en Erklæring om, at han har givet "den høviske Mand Henneke (J oharmes, Jens, 
Hans) Byman" det halve af Møllen i "Weddele'' i Pant mod 70 Mark lybske Peudinge 
fi Sølvværdi svarede en Mark lybsk omtrent til 12 Kr. før Vcrdenskrigenl. Og 1340 8. Oktobel' er
kender han at skylde samme Henneke Byman 170 Mark lybsk, 7 l/2 Mark 8ølv og 6 Mark 
Korn [disse Stønelser svarer omtrent Lil 2040 Kr., 270 Kr. og 24.0 'r<lr. Korn]; hvis hau ikke betale1· 
dette inden Helligtrekongerdag, pantsætter han til ham Gaarslev Sogn i Holmnns Herred 
og Halvdelen (maaske dette betyder den rudtil ikke pantsatte Halvdel) af Møllen i Byen 
,,Wæthil" og forpligter sig til ikke at fratræde Koldinghus, inden bemeldte Sum er betalt. 8) 
Foruden af Timmo besegles dette ogsaa af ha.ns Broder Dose de Godendorp. Endvidere 
pantsætter samme 'fimmo 1342 10. Maj hele Sin<lbjerg tiogn til samme Hcnneke Byman, 4) 

idet ban lover, at han (og denne Gang ogsaa hans Arvinger) ikke maa fraflytte Kolding
hus, inden han eller de har betalt den laa.nte Sum. Endnu i 1348 findes Brødrene 'l'immo 
og Dose (tillige med to Brødre Breide) som Indehavere af Koldiughus; men derefter for
svinder de, og i J 354 16. Juni overlader ,,Twy Niclessz de Nybbe" ('l'ue Nielsen af Nebbe) 
til Kong Valclemar Atterdag "al den Ret, som jeg har fa.aet med min Hustru Lene, som 
hun har erholdt efter sin Fader Henneke Byman ved aabne Breve aI Hr. Ridder 'l'ymme 
de Ghotenthorp og Dose de Ghothenthorp, til hans Brug", for - 25 Mark lybsk! 6) Det 
er antagelig ved denne Lejlighed, at Vejle Mølle kom under Kronen, hvor den forblev -
om end undertiden pantsat til andre - indtil l 699. Det er rimeHgvis ogsaa ved denne 
Lejlighed, at Møllen, da den kom under Kronen sammen med Gaarslev Sogn i Holmans 
Herred, blev lagt ind under dette Herred til Forundring og Ulejlighed for senere Slægter. 
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Paa Tirsbæk boede paa Kong Bans·s Tid (1481- 1513) Hr. o,,e Vincentsen (Dyre) 

Lunge; 6) denne Mand fremlagde uuder en Retssag et "aabent beseglet Brev fra Kong 
Hans, hvorved Vejle Mølle var forlenet ham for J1ans Livstid med al sin Rettighed" 
[det drejer sig i dette Tilfælde om Fiskeretten ved ltiøllen 1. 7

) Ove Lunge døde 1540; hans Hustru 

overlevede ham i to Åar, og i 1543 faar deres Søn, I ver Lunge, "Vejle Mølle med en 
Bondegaard udi Forlening ad gratiam, kvit og frit Ltden al Afgift". 8) Vilkaaret var godt, 
men "ad gratfam" betyder paa "Kongens Naacle

11
, altsaa saa længe Kongen finder for 

godt, ikke paa Livstid, som hans Fader, og allerede 1547 31. December forandredes For
holdet, idet Iver Lunge i dette Åar maatte give Kongen 200 Joachimsdaler (ca. 800 Kr. 
Sølvværdi) for at beholde Lenet som Pant og love at "holde samme Mølle ved god Hævd 
og Bygning''. Han kunde nu kun beholde Møllen, ti l Pantesummen blev ham udbetalt; clette 
skete i 1557, idet Cluistian DI.s kloge og kraftige Dronning Dorothea i dette Aar in1l
løste Møllen. - Om Møllen senere har været vantsat af Kronen, vides ikke; men 23. 
Jimi 1699 solgte <len daværende Konge, Clnistian V., Møllen med al dens Ejendom og 
Herlighed til Tolder i Kolding (Kolding laa paa den Tid ved Toldgrænsen til Slesvigl Hans Pederssøn 
og dennes Anringer til "evindelig Arv og Ejendom". 10) 

Ejerne af Vejle Vandmc1lle haJ' da været føl
gende: 

185-1--1699 Kongen. 
Efter 1699 Hans Pederssøn, Tolder i Kolding 

{d11d 1724). 
1735 Sognepræst i Vejle, l\Iag. Mottriiz Høye1·; 11) 

han kom til Vejle i 1724, samme Aar som for
nævnte Hans Pederssøn døde. 

Niels Busch. Han uævnes som :Møller i 1746, men 
det ses ikke, uaar ban har faaet Møllen til 
Ejendom <Mag. Røyer d1~de i 1750); hans Enke, 
nJngel>org Marie Sall. Busohes", giver 1775 sin 
Svigersøn, H. C. Berg, Skøde paa Møllen, som 
hun og hendes l\Iand altsaa. i hvert Fald til 
sidst ha1· ejet. 

1775 26. April- December 1785 Seigneur Hans 
Christian B erg. 12) Da han døde, giftede hans 
Enke, der ligesom Moderen hed Ingeborg Marie, 
;;ig med N. A. Kraft, der aaaledes blev Ejer af 
Møllen. 

1786 16. Jnni-1799 24. Oktober Niels Andreasen 
Kraft. som solgte Møllen til sin Eftermand. 

1799 24. Oktober-1804 14. Februar Niels Chri· 
stetz<Jen. 

1804 14. Februar-1814 4. November J ens Søren· 
sen, der havde købt Møllen af sin Formalld. 

181-t 4. November købes Møllen af Poul Lang
balle, som endnu nævnes som Ejer af Møllen 
1820 22. Marts. 

1824 20 . .August fik senere CanoeUiraad, Prokurator 
og Forligskommissær S eest Skøde paa Møllen; 
ban overdrog den 
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1852 l. August til sill Søn J apet11s C. A. S eest, 
der solgte den 

1878 22. November til Propr'. Scltwensen, Grøfte
bje1·g, der atter 

1875 6. Februar solgte den Lil Møller Hansen, 
Nordborg paa Als; endelig 

1904 8. Marls gik den over til A/S Vejle Damp
mølle, clen nuvrerende Ejer. 

Møllere: 

1537 Hans Møller; om hans (og Ove Lnnges) 
Strid med Vejle Sognepræst Oluf Nielsen om 
Fiskeriet ved Møllen skal der senere berettes, 
Hans Møller kaldes i I 596 "vel ved Alder, 
skr11belig og ikke dygtig {duelig, stærk nok) 
til at bruge Avl"; hvis det er den i 1537 om
talte Mand, som her nævnes. er dette ikke 
underligt. 

1582 næYDes en Possin {Fornavn ukendt), som 
flyttede til Randers l\lølle. 

1604 An ders Nielsen, Møller i Vejle, klager 
over, at han sidste Aar har lidt stor Skade paa 
sin Næring paa Gl'llnd af "den farlige Pesti
lens, som ha1· grasseret i Vejle og deromkring": 
han bliver paa sin Ansøgning om "nogen For
skaansel paa forrige Aars Jl[ølleskyld" fri fo1· 
1 Læst Mel af samme. 18) 

1619 17. September Hans Andersen, formodentlig 
en Sø11 af den foregaaende, tilpligtedes inden 
Voldborgs Dag at "afskaffe hvis {hvad) Byg
ning han haver ladet sætte ved Møllen paa 
Byens Grund". ") 
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l626 13. April Hans Andersen klager over at være 
bleven overfaldet af Søt·en Trogelsens Søn, 
som kastede en Haa11døkse efter ham, da nl1an 
stod udi Konge\. Majestæts Arbeid paa Mølle
bro". '~) Han var forøvrigt i 1630 gift med en 
Søsler til Voldsmanden, hvad der fremgaar a.f 
en Skiftesag. 16) 

1645 5. Maj holdtes der Skifte efter »Kirsten 
Hans Møllers•, aabenbart Hans Andersens 
Hustru og S11ren 'l' rogelsens Datter; hun skyldte 
Latinskolen 20 Rcll., og som Erst.atning for 
denne Sum overlod hendes Arvinger Skolen 
"en Kanlg11ardsjorc1 bag Møllen i Sydøst fra 
~lølleb l'oen og Dæmningen". 17

) 

Ua.. 1650-53 Morten Nielsen Koch ha,,de Afollen 
i Fæste af Kronen. 

1663 Margret/te Hansdatter Morteu Kochs 
Enke, havde ~[øllen i Fæste; hun giftede sig 
med Christen H arboe, som 

J 666 9. J auuar med siu Hustrns i\lindc ovel'drog 
.Møllen til Bertel Markussen i Gudsø for 70 
Slettedaler aarligt i gangbar Mønt. 18) 

1699 Hans Enevoldsen nævnes i Kronens Skøde 
som daværende Bel>oer af Mø11en. I Tings
vidnet J 778 nævnes Provstinde Neucbs som 
født i Vejle Mølle; da hun bed Sophie Hans-

datter og ''IU' født 1706, maa hun \'ære en 
Datter af Hans Enevoldsen eller Hans Peder
sen {se ovenfor). 

1735 Christen Widesen har ·Møllen i Fæste af 
Mag. M. Høyer; det siges om 0. W., at nhirn 
sidder udi temmelig god Stand og Formue". 

1741 Jes Simonsen - som blev Byens Kamrner 
10. Januar 1741 - nerklærede at ernære sig 
af den ham i Fæste havende Mølle og andet 
Huns Næring". 

1746 Niels Busch, Møller, aflagde Borgercd (2-!. 
llfal'ts) og nerklærede at ernære sig af 011, og 
Brendevins sal (af Øl- og Brændevinssalg), med 
Anden Huus næring, hrnd Gud vil forleen, er
lagte til Bye11 4 Mark". 1n) Niels Buscli har 
sandsynligvis erh,Tervel Møllen i J 7i)O ved 
llfagister Hoyers Oøcl. - J\1aaske har N. B. 
været en Søn af l\Jag. Høyers Formand i Em
bedet, Mag. E!!kild Nielsen Busch, med hvis 
Enke Mag. Høy1'r giftede sig, og altsaa l\fag. 
Høyers Stedsøn. Efter den Tid synes l\føllen 
at være drevet af Ejerne; dog nævnes som 
Mølleforpagtere 

1866 Hl. April .!oltan Møller, og 
1874 8. Februar Chr. Nielsen, tidligere Hotelejer 

i Roskilde. 

MØLLEAAEN OG DÆMNINGEN 

Som ovenfor vist, omtales Dæmningen ("Diget") allerede i 1339. Den begyndte ved 
Nørrebro og Hospitalet, hvor der en Tid lang var (i 1778 siges der "i Mauds Minde at 
have været") en Bom, som ku.nde afiaases. Den var almindelig Gangsti samt Kø rev ej for 
dem, der havde Ejendomme bag ved Dæmningen~ og som skulde køre deres Afgrøder 
hjem herfra eller køre Ris derned til Gærder laugs med Vejen ; ZO) der var ikke Adgang 
for kørende, meu kun for gaaende, ved Møllen, . og saa længe Bømmen sto1li har der 
næppe været lnclkørsel andet Steds end forbi den; derimod nævnes det i 1778, at de 
"kiørte over Mølle-Aaen ved den gamle Præstegaards Hauge", hvor der vel fra ganunel 
Tid har væ1·et en Bro. Denne Dæmning skulde naturligvis holdes vedlige; i Pantebrevet 
af l 339 staar der udtrykkelig: "Brickt och de die ut, so scolt se diken, de se plechet to 
dikene" ["Bryder Diget nd, skal de sætte Dige, som pleje1· at dige"). Disse var Lodsejerne langs 
Dæmningen; i 1778 siges det i det omtalte 'ringsvidne, at Ejerne vedligeholdt de Stykker, 
der laa ud for deres Lodder, og at Dæmningen holdtes saa bred, at der kunde køres 
paa den, ,.undtagen paa det Stæd Hige for Fa1·ver Gaarden, hvor Mølle Aaen har bort
skyllet Veyen saaledes, at Folk næppe kand kiøre der". At Mølleren ogsaa lejlighedsvis 
udbedrede Dæmningen, ses af en Uenighed, der opstod mellem Møller Jens Sørensen og 
Guldsmed Bøegh i 1805, da Mølleren vilde tage L er i Storbjerg til at "istandsætte Spad
seregangen eller Dæmningen østen for Mølleaaen" og ved den Lejlighed synes at have 
forgrebet sig paa en af Guldsmeden (der ogsaa drev et T eglværk paa ,,Windinge Byes 

Grund") anlagt Lergra v. 
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Medens Dæmmngens Vedligeholdelse µaahvilede Lodsejerne langs samme, paahviletlc 
Oprensningen af Aaløbet lløllercn, som da ogsaa var den heri mest interesserede. Om 
dette vidner bl. a. Bertel Bødker i 1778, at mens Ejerne ved Aaen holdt Bredderne 
ved lige laltsaa ikke blot Dæmningen, men ogsan den vestre Bred], besørgede .Mølleren Rensnin
gen; ,.Byens l\Iøllegæster leverer ham h\•er een Mand, naar der skal renses. til a.t for
rette samme·'. Dette gjaldt dog ktm Dynclet paa Aaens BLLncl; hvad Is og Sne angaar, 
findes der en Resolution fra Vejle Amt af 1814, der gaar ud paa, at Bortskaffels<' 
heraf paahviler Borgerne [antagelig LodscJcrue]. som kun skal fjerne Is og Sne, naar det er 
nødvendigt for at binclre Over::.vømuit•lse, hvorimod 1\Iølleren or pligtig at trække Sluserne 
baade ved Stokbroen og Møllen. naar der er Fare for Oversvømmelse. - Selvfølgelig fandt 
Oversvømmelse Sted i Fortiden lige som i vore Dage, og selvfølgelig fik Mølleren, nanr 
der blev Oversvømmelse fra i\folleaaeu, Skyld for at have trukket sine Stigbord for sent, 
saaledes 2. Januar l783, da der var et saadant Højvande i den nordre Del af Byen, at 
det var - efter hvad der angives i Klagen over Mølleren - umuligt for den ved Nørre
port postert'de Konsumtionsbetjent ,,at kunde korume til Porten for at efter see de Vogne. 
som sammesteds indkomme. uclen at vove Liv og Helbred''. 21) 

Hvad Aaens Oprensni1lg angaar, maa den have kostet mindre Arbejde i hin Tid end 
nu; endnu i Fynerne skal VandeL have været saa rent, at Lodsejere ved den vestre Side 
foretrak det for Brøndvand, naar cle skulde lave Tej i Firsorne var Vandet endnu saa 
rent, at der var fuldt af Bækørreder. Derimod kunde Vandets Løb nok hindres paa anden 
Maade, hvilket lløller Berg gør opmærksom paa i sit Svar paa den ovenfor omtalte 
Klage: De Folk. der havde Haver ved Aaens vestre Side, var tilbøjelige til ikke blot 
at lave Broer over Aaen [antagelig kun for gaaende], men ogsaa at foretage Udbygninger og 
Udfyldninger i Aaen; især heskylcler Møller Berg Byfoged Fleischer. med hvem han laa 
i heftig Strid, for at ha\'e foretaget saadanne. Sagen kom for Amtet, og Berg androg 
om, at dette maatte blive "Hr. Cancl"Llie Raad Fleischer saavel som de øvrige til Aaen 
stødende Iluus Ejere paalagt i følge den af mig bekostede Syns-Forretning at rykke ind 
af Aaen hvad deri er udfyldt og borttage al anden Fyldings Kram. det være Pæle, Skamler 
[antagelig- til Brug ved Skylning af Vasketoj], teene eller hvad Navne det ellers maatte ha.ve 
af Aaen". - I -.in Resolution af 2. April 1783 erkender Stiftamtmand Urne, 1) at der i 

Mølleaaen findes nedrammet "adsJållige" 
Pæle, 2) at en Del Borgere har indtaget en 
Del af Aaløhet til deres Haugepladsers Ud
videlse m. m., :3) at dette gør, at Aaen ikke 
altid kan trække V andet i men det er ikke 
godtgjort, at de omtalte Borgere eller deres 
Formænd har væL·et uberettigede til a.t fore
tage disse Udfyldninger, og han vil derfor 
ikke forlange clem forandrede. 

Med Hensyn til Mølleaaens Rensning 
bar Forholdet siden 1897 været det, at Møllen 
betaler for Oprensningen af Aaen neden for 
Møllen og oven for Slusen indtil en Linje 

Vejle Mullean lige neden tor Vandmollen. ved Teateret, Vejle By for Oprensningen 
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herfra til Stokbroen, medens· Amtet (da Aaen fra J 897 er optaget mellem Hoved van<l
løbene) lader Oprensningen foretage. ~2) 

Vecl 1\løllegaarden fandtes tidligere (i 1775) en Plads. hvor Byens Borgere plejede 
at hente Vand [mrm maa. erindre, al der intet Vandvæ1·k fandtes, men k1111 Br11ndel og vande deres 
Kreaturer. ligesom der i Ildebrandstilfælde var god Lejlighed til at liente Vancl. Denne 
Vaudingsplads blev seuete ødelagt ved Nybygninger ved Møllen ; en lignende fandtes emlnu 
i Slutningen ar 19. Aarlmndrede ved Havnebroen, men er senere nedlagt. 

F I SKERIET 

Ved Brev <if 1466 stadfæstede Ch1·istian 1. "af synderlig Naade de Breve og Bevis
ninger, som Kirkeherren og Kirken i Vedle have paa ,, Tenefisk" af Brohøl lSønderaaen lige 

Østen ful' RrocnJ og af Vedels Mølle". 23) Ved Brev 1:527 6. Februar bestemmes dette nær
mere som "'l'yndfysk" af Bntahiiill og "Søndags Nats Fisk af l\'Iøllepøther'\ hvorved vistnok 
forstaa-; Møllci:;h1sen. Dette gav Anledning til en Strid mellem Sognepræsten og O'·e Lunge 
af Tirshæk. i hvis Forle11ingsbrev (se ovenfor) det omtalte Fiskeri Søndag Nat ikke havde 
været nævnt; i 11)37 stævnede (antagelig paa Ove Lunges Vegne) Hans Møller Sognepræsten. 
Hr. Oluf Nielsen, og hans Folk for Vold, fordi de trak tigbordet Søl1Clag Nat; men J 637 
9. Angnst svore Sandemændene, ::.o~ skuld e afgøre den Sag, de anklagede fii for Vold og 
nævnede udtrykkelig, at ogsaa Præstens F01·gamgere havde trukket 8tigbordet Søndag 
Nat. 24) En Uge efter svarede Præsten med en Anklage mod Mølleren for at have ladet 
bygge en ulovlig "bøge" [ Bygning, Iudretuing] til Skade for Præstens Fiskeri, saa a.t -
som et 1'ingsvidne 23. August samme Aar siger - "det vt1.r bleven umuJigt at trække Stig· 
bordet og at fiske i samme "Møllepotter" . Striden endtes med en Dom (af Rigens Hol'
mester, MaTSken, Kansleren og 3 Rigsraader) dat. Københavns Slot 22. Februar 1Fl39, at 
en ten maa Præsten tage Fisken Søndag Nat og yde Ove Lunge "en fierring thønde 
ørrette inden S. Olulfs dag", ell er Ove Lnnge maa ha,•e hele Fiskeriet mod at give 
Præsten den omtalte Fjerding Ørred bvert Aar. Ove Lunge maa vælge inden Pintse og 
har da antagelig valgt det sidste; i hvert Fald anføres i 1690 (H. J. Wolffs Liste) og i 
1778 (Tingsvidne) en aarlig Afgift fra Mølleren til Præsten paa, en Fjerding saltet Ørred. 
Denne Afgift er senere bortfaldet. det vides ikke hvornaar. Selve F iskeriet maa have 
været ret betydeligt, da clet i Skøde 23. Juni 1699 takseres for 2 Td. 1 Sk. Hartkorn, 
medens ·nrøllen som "Malc"Værk" er ansat til 21 Td. 2 Sk. Hartkorn; man kan forøvrigt 
let fo rstaa det, naar man - soru Forf. - husker de Ørreder. der kunde fanges i Sluse11 
ved Stokbroen for 40-50 Aar siden, naar Stigbordene der var trukket. 

Det var ik1rn blot i Slusen ved Møllen, at der fangedes Ørreder ; ogsaa i Brohøl 
fangedes der "tendefisk" (i et Brev fra 1527 tales der om et Ørredfiskeri, som kaldes 
Tyndfisk af Brohøl), saa der htir aabenbart der været bygget en "Tene" .ligesom ved 
Rosborg [en Teue er en Fiskeruse (Molbech)]. I et Brev af 1539 26. September hefaler Chri
stian III. Borgemestre og Raadmænd i Wedtle at faa afmærket, hvor vid Frihed Kronens 
Fiskeri, Rrohyls Fiskeri, som Hi·. Ove Lunge har i Forlening. men som "forkrænkes·' 
meget af Vejle Borgere, bør have. 25) Om der ved den Lejlighed blev sat bestemte Grænser 
for, hvor nær Borgerne ruaatte gaa Kronens Fiskeri. vides ikke. En af de :ilfaader, hvor
paa man kunde slni,qe Fiskeriet, var naturligvis at sætte Garn for Sønderaaens Munding, 
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og der klages da ogsaa baacle i 1526 og 1801 over, at dette finder Sted. Fiskerusen i 
Brobøl omtales ikke senere; den er sandsynligvis blevet afløst af Tenen ved Rosborg, som 
omtales første Gang i 1572 1. Marts, cla Frederik II. overlod "Ladegaarden" til Byen 
mod en Sum af 1000 Daler een Gang for alle og en rrønde Smør om Aaret; Yed den 
Lejlighed forbeholdt Kongen sig de til Ladegaarden hørende Enge og Laksefiskeriet. 26) 

Næste Aar var der en Trætte mellem Lensmanden paa Koldinghus, .Morten vendsen, og 
Albert Friis paa Haraldskær angaaende et Fiskeri ved "Rodzborg", som A. F. anser for 
at være et nyt "Bygge" og for at være bygget i Skibet Aa [her omtales aabenbart en "Tenou), 
medens Lensmanden gør gældende, at det ikke er nogen ny Bygning, at den ikke er 
bygget i Skibet Aa, at det er Kronens Grund paa begge Sider, og at "Rodzborg Fiskeri" 
aldrig har været adskilt, men altid har været brngt under eet under Kronen, ligesom han 
mener, at ingen af A. F.s Breve lyder paa Rosborg Fiskeri. Tolv Adelsmænd skulde 
dømme i Sagen; hvad Dommen gik ud paa, vides ikke, men da nogle Bønder i samme 
Aar blev idømt en Bøde for at have vidnet mod Kronen i denne Sag, synes Lensmanden 
at l1ave faaet Ret. 27) 

Den 28. September 1665 fik Enevold Parsberg ved Køb bl. a. ,,Kongens Ørredgaard 
og 1 Eng ved Vejle", 28) og 1668 16. Januar afstaar Otto Pogvisch til Lerbæk ved et 
Mageskifte med Kronen til denne "Kongens Urtegaard" [skal aabenbart være "Ørtegaardu -
Ørredgaard - Tene] ved Vejle og 1 Eng sammesteds. I 1672 kom Lerbæk i Familien Nissens 
Eje (Landsdommer Nicolaus N. og hans Børn), og i 1690 taler Sognepræst H. J. Wolft' 
(paa sin Liste over Sognepræstens Indtægte1) om, at "Kongel. .Mayts. Fiskeri af Tenen 
for Vejle, nu afhændet og bortskjødet til de Nissener paa Lerbæk, lader aarlig yde (til 

Soguepx·æsten i Vejle] 1 tønde saltet Ørret"; efter Pontoppidan ["Danske Atlas" 1769], var det 
dog kun en Bortfæstning, som fandt Sted i 1679. I 1730 kom Lerbæk under Kronen, 29) 

og i 17 35 omtales det, at 'rolderenken i Vejle og hendes Søn Peder Staal har forpagtet 
"en Fiskeri her for Byen [o: ved Byenj Kongen tilhørende". 30) Da Kronen solgte Lerbæk 
ved Auktion i 17 43, fulgte Tenefiskeriet med og siges i 17 60 at tilhøre L er bæk; men 
1798 15. Å pril er det gaaet fra Lerbæk, idet fo:e Vejlefiskere erklærer at have købt det 
for 1100 Rdl. og at have kostet 100 Rdl. paa det, samt at skatte af det af 8 Td. 4 k. 
Hartkorn. De ffre brave Mænd er ude med en Protest mod ,, Vejle .l!,jords Istandsættelse" 
lo: Uddybning og Regulering af Sonderaaenl; de anmoder om, at enten Byen vil afkøbe dem 
Fiskeriet for 1200 Rcll., eller at de maa blive fri for Skat deraf. I sit Svar gør Stift
amtmand Hellfried dem opmærksom paa, at en eventuel Uddybning netop vil befordrn 
Fiskeriet ved at lette Laksens Opgang i Aaen. Siden 1798 har Fiskeriet været i skiftende 
Ejeres Besiddelse. 

Et andet Fiskeri omtales i Forbindelse med Neddeaa, idet Kæmnerregnskaberne fo1· 
1629, l 630 og 1637 31) omtaler, at Hans Søfrensen, Vilstrup, af "Byens Fiskethienne ved 
Nede" (i 1637: "af Byens Niclie Ørretgaard") betaler 1 Rdl. om Aaret (i 1637: l Daler 
2 Mark). Hermed stemmer det, at der i "Kronens Skøder'' (1668 16. Januar) omtales en 
Afgift af Neddeaa, der svares af en jordegen Gaard [o; en SelvejergaardJ i Vilstrup By. -
Hvor den her omtalte Tene har staaet, og hvad dens Skæbne senere har været, kan her 
intet oplyses om. 
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BYG!\'INGER 

Om tidligere Bygninger ved ~h1llen foreligger der kun faa Oplysninger. Den Plads, 
hvor Jfollen oprindelig laa, og i>Olll hørte under Bolmans Herred (qe ovenfor). har aaben
bart tidligt vist sig at >ære for kneben; i lwert Fald fik I 619 17. September den cla
værende Jløller, Hans A.ndersen. Tilhold om at ,.afskaffe ll\ib (lffacl) Bygning han hav<'r 
ladet srotte \'ecl Byen paa Byens Grnntl". :12 ) I 1632 angives M~ll€'11 at ''ære ,,mesten mle" 
efter de kejserlige!' Ophold i B,ren 1627 29, og tla den "ttcr hl cv opbygt. havde Ind
byggernc i Vejle vænnet sig til 11.t klare sig med Haandkv;orue. hvad Byfogclen i urna 
maa forbyde for at sihe ,, Kon~e11s ;\Jøllc her for Byen·' <len nøcl venelige Søgnini:f'. 83) 
1665 30. Oktober foretoges et Syn paa Møllen af 3 Bønder fra Vinrlin~ og ~folleren fra 
Bovballe (,·ed Børkop); Møllen Yar cl€'ngang brøstfældig, men angaves at have to J(~11le

hjul. 3~) I 1760 næ,·nes det i en indberetning. at )fallen har ,.et Yærk af 2de Girenger 
eller Vandhjul" (sauunenlign Billedet af Yejle Aar 1755), og Gaarmaun meddeler i 17941 
at den har 1.~cle (l!værne, een til Rug, hvon·cd ti1lige er anbragt et Grubbeværk til alle 
Slags Gryn, og cen til 1\Ialt og 8igtning". Behoelseshn~et angives i 1665 at være meget 
forfaldent: ,.Paa det øverste Loft fandtes ingen Fjæl udPn paa ~l<1llcrsvendens Kammer, 
Skielrumdørc og andet derpaa fnndt<'s ftt være brøstfældigø. mn stor Del Tagsten er af
falde11 og borte, og ingen Skælning fi11des under nogen af de paa Huset liggende.'' 

Af det Hus, der laa der i J 720, mentes :2 Fag at ''aire bygget ind paa Byens 
Grund; i l 7 77 tales der 35) om en ny, af Møller Berg opfoat, toetages Bygning, som 
endnu er ført nogle Alen længere ind paa Byens Grund: \•ecl samme Tid opførtes Nord 
for )folleg:tarden (det før omtalte Ru.., laa Rønclen for denne) en Bygrnng til en "Pudder
og 8tivclsefabrik'', som ogsaa cleJri.., kom til at ligge paa Byen~ Urund, og af hvilken cler 
derfor maatte svares en Afgift til Byen paa 3 Rdl.; samme Afgift findt>:> endnn i vor 
Ticl paa Byens Regnskab. 

Af et omfattende Tingsvidne, som toges i 1778 36), faas der eu Del Oplysninger om, 
hvordan der for 1775 saa ud nod e ved Møllen. Nord for Møllehuset var der dengang 
som nu en aaben Plads; den brugtes som Yandings- og Slcylleplails af Byens Indbyggere, 
ligesom der i lidebrandstilfælde var god Lejlighed til at hente Vand her. Nord for dennC' 
Plads - lirlt Irengere tilbage - Ina der et Hus med ~tald og Lade (Mølleren va1· eftcr
haanden bleven Ejer eller Bruger af en Del af Byens .Jorder); mellem den østre Ende af 
dette Hus og Aaen var cler ,.et Torn <~iærde" ,.med nogle gamle Piile udi'', i hvilket der 
''ar en Laage inrl til en aaben Plad~ Norden for Gærdet. Vest for denne Plads laa dPr 
et Hus paa 8- 9 Fag - maaske del samme, som ligger efor endnu ud til Møllegadt> 
hvori der i l 77 !) boede en Møllerenke i den ene Ende, medens Byens Skoleholder havde 
den anden Ende til Leje. Dette A llH tilhørte den daværende .Møller. 

Ved den \'estre Ende af <l et Høntlen for Mølleg:rnrden li i:rnen<lc Beboelseshus fltod 
der i 1720 et Gjærde, ,,nogle •'taver til Hegn, hvorigienncm Renclesteens Vandet havde 
sit Løb fra Gaden need i Bags Vandet'·; det hed sig, at der tidligere havde været en 
Forte eller Uang ned til Bag,•andet, hvilket dog mgen af <le i J 778 udspurgte Vidner 
selv kunde huske. 

Netop i disse Aar syntes der at være Udsigt til. at Vejle Jlølle skulde udvide sig 
og faa en Virksomhed, der tog Sigte ikke blot paa Vejle By og de nærmeste Landsbyer, 
men paa et langt videre Omraade, i det mindste hele Jylland. 
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I 177!) var den da fyrretyveaarige 

Han Christjan Bt'rg blevet Ejer af ~!øllen 
(se ovenfor). Han havde i fire Aar været 
Consnmptionsforpagter i Vejle, i 1773 nævnes 
han som A' lslm1ger i Vejle og avlede da 1 
'rcl. 3 Rk. Byg og 8 Td. Boghvede; i 177;") 
aYlede ban J '1\1. Hvede, 2 Td. Rug, 4 'l'd. 
Byg og 2 'fcl. Bogbveclo og synes i dette 
Aar at have ejet 3 Køer. Denne Mand, 
som efter de • 'krivolser at dømme, der 
foreligger frn hans Haaud, har været en 
beslutsom og uforfærdet 1\Iand. var aaben

.Mol I en nc n oe don fl&mle Smediegurd (F1økcrgade bart i det hele i Besiddelse af betydelig 
Nr. :i) hll'c neden for Vejle Vandmnlle. 

Handlekraft: dcrpaa tyder aJlerede det lille• 
Træk. at han i 177.1 har hegynclt at dyrke Hvede. enclviclcre. al han :-.traks verl ~J ollens 

Overtagel::.t• hPgyndte at bygge et nyt Beboelseshus, og ikke n1intlst dt•tte, at han i J 777 
8. Juli i Forening med Kanunerraad 8øren Fogh ('tiftcr af 11den P'oghske Friskole") incl
~end te en A nsugning til det Dans ko Kitncell i om Tilladelse til nL ind rette en "Pudder- og 
StiveJsofahrik" i Vejle; i Begrnndelsen af Ansøgningen gøres opmærksom paa, at rler ikk<· 
i hek ,J j llancl tindes en eneste saaclan Fabrik, at de faa bestaa.ende Fahrikker af den 
Art ikke kan tilfredsstille Rigets Behov af llisse Varer. saa meget maa indføres fra l' d
landet. og n t der adskillige teder i Nærheden af V" ejlc ades en hel Del Hvede (i en 
'krivelse af 8. 'eptember s. A. omtaler de endvidere. at. Fabrikken ,·il sysselsætte mangl' 
af Hyen'I Betlere og vjl fremme Il vctledyrkning og Tobaksa"l, da Tobak vides at rærc 
en fortrinlig Forfrugt til H "ede). Sagrn hlev af Kancelliet sendt til Stiftsbefm. v. Levetzau, 
der alter mRkede Byfogclens Erkh<'ring, som igen forela.gd<' den for de eligerede ~Jænd. 
Disse orklrore1h• 16. August s. A., at clc, hvis Fabrikken maa komme til at l1enhøra under 
Vejle By og skatte til samme, "ej trivier om. at Anlægget joc i saaclan Fald kanel være 
Byen til yttc, saavel i Henseende til clet derfra sælgencle som og Consumptionens For
bedring". 'l'illadelsen til at anlægge Fabrikken og forhandle dclll:i Produkter til alle og enhver 
indlffb efter et Aars Forløb (ved en kongelig Skrivelse af Oktober 1 778), medens Punktet 
om Fabrikkens 8kattepligt først efter megen Strid afgjordes efter to Aars Forløb (l 77~J 
fi. 01..-toher): )folien skal stadig høn• under Holmans HerrNI og være fri for kal til 
Byeu, d<'l samme skal gælde Pudder- og • 'tivelsefabrikken, dog al der af den skal svares 
en Grun<lskat paa 3 Rigsdaler [Hndl'M <•ndnu paa Byens Regnsknh], <la den "for det meste skal 
være hygt paa Byens Grund", og Berg skal til Hjælp til 1eagorn; Omkostninger betale Byen 
i'iO Rcll. Det fremgaar a( Sagens Aktor. at Berg ikke havde nfvent<'t disse Afgørel!;cr. mon 
havcle bygget Fal>rikken (og aahenhart en dertil hørende Svinesti Nord for Slusen, ~ivor 
antagelig Affald fra Fabrikken kuncl<• udnyttes) og paabegyndt Fabrikationen. Om dennes 
Omfang- vides intet; i 1794 omtaler lhumuann. at Fabrikken "har betydelig Afsætning, 
da Yarerne er meget gode"; i 1807 omtale::. Fabrikken som ,,ikke nedlagt. men blot for 
en 'l'icl ophort", ~7) og i 181 + omtales den som "forlængst nedlagt" 38

) :\!øller Berg, ~om 
ogsaa pa.t andre Omraader kom i :-:;tricl med Byfoged Fleischer, døde i 1784; hau om
tales af 13yfogden i en Skri\'elsc som "denne meget rige Mand" i Modsætning til "denne 
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fattige By", og ved Testamente af 1784 7. 
Juni stiftede han et Legat paa 400 Rdl., 
hvoraf Skoleholcleren i Vejle Skole skulde 
nyde Renten. 

I '11.deu omkring l 800 omtales <>n 
H es temøll e i Forbindelse med Vandmøl
len. Tilladelseu til at bygge sarullle blev 
givet Møller Kraft - Bergs Efterfølger -
ved Skl'ivelse af 1794 10. April, dog mecl 
det Forbehold. at der kun maatte males l\Jalt 
og Mel paa denne Hestemølle og udelukkende 
"for Veile Byes Indvaanere aleene, og, under 
Prjvilegii Fortabelse, ingensinde for nclenbyes Jll ol I ega de Nord fol' M o 11 egn arden (Bygningerne Nr. 

M øllegiæster". l et A udragende af 11 .• J anun.r 3 og 5 stnmmer formentlig fra Slutningen a( det Jlj. Aarh.). 

1800 fra Ve.ile Borgere om Tilladelse til a.t bygge en YH,irmølle (se nedenfor) betegnes 
Hestemøllen som "saa ufuldstændig at Byen kun har licleu eller ingen nøtte dernf"; den 
var ind.rettet i Y anclmølle11. - Af det gamle Møllehus Sønden for Møllegaarden er der 
mt intet tilbage; rlerimod turde det Norden for l\Jøllegaarclen staaencle Hus være den gamle 
"Pudder- og Sti velsefabri<jlte ·'. 

.J URlSDIJCTlON 

Som ovenfor omtalt hørte Møllen, antagelig fra 1354, uncler Holmans Herred, ~om 
ellers endte (og ender) ved "Fiskbrok" (.Mølholms Brok); dette Herred havde før v::aret 
en Del a.f .Terlev Herred og nævnes først som selvstændigt Herrecl i 1329. - Dette Møl
lens Forhold er ingenlunde enestaaende; saaledes hørte Petersholm (oprindelig Ladegaarcl 
til Rosborg), som Vejle By havde købt af Kong Frederik Il. i 1572. endnu i 1807 under 
tllaugs Herrecl (det nordligste Herrecl i Rihe Amt). De omtalte Forhold medførte, 1) at 
Møllen havde Ret til at tage mod Møllegæster fra Landsbyer i Holmam. og Jerle1· Her
reder og ikke blot fra Vejle By, 2) at Mølleren knn deltog i Byens !::!katter med Afgift 
af cle Ejendomme, han havde paa Byens Grnnd, ikke af selve irøncn, 3) at Mølleren 
kunde føre Korn til Møllen og Mel fra Møllen uden at hetale den ConsumptiousafgiJt, 
som fra 1671 maatte betales af de Varer. der indførtes og forbrngtes i Købstæclerne. 
Derimod hørte Møllen i gejstlig Henseende under Vejle, og 1\følleren betalte Afgift af 
Fiskeriet til Sognepræsten. 

At dette Forhold mellem Byen og Møllen bar givet Anledning til Rivninger, er en 
Selvfølge. Et pudsigt Ekscm1;cl er følgende: 1777 22. September indfandt Byfoged Fleischer 
sig i Møllen og fordrede en Violin lltlleveret, som tilhørte Møllerens ,,Karl og Betjent 
Peder Nissenborg, som derpn.a spiller for HLtsfaruilien og nogle der i Arbejde bafte 
Haandværksfolk [det 17ar i dette Aar, at M11iler Berg byggede si11 nye Stivelsefahrik) under Fore
givende, at :Musikant Bang i Vejle derved fandt sig fornærmet"; der Lie'' i Bangs Navn 
anlagt en Politisag i Vejle, og skønt 'Mølleren og hans "Betjent" paastod, at . agen 
skulde paadømines ved en anden Ret (uatm·ligvis Holman~ Herreds Ret), blev S:1ge11 paa
dømt i Vejle den 8. Oktober s. A. Bang var Byens Musikant og fnn<l t, at Nissenborgs 
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Spil var et Indgreb i hans Næring. Dommen blev imidlertid indanket for Viborg Lands
ting (Overret), som rent omstødte clen tidligere Dom ud fra den Betragtning, at Møllen 
laa i liolmans Herred; Violinen skulde leveres tilbage, og Bang skulde betale Nissenborg 
16 Rcll. i Proeesomkostninger og 2 Rd.l. til Landstinget. 39) 

Dette er ktm en enkelt Hændelse i den Kamp, som i disse A.ar førtes mellem Møller 
Berg og Byen. der natmligns gerne 'l'"ilde have den opblomstrende Mølle ind under sit 
Skatteomraade; om denne for .Mølleren sejrrige Kamps Enkeltheder henvises til "Vejle 
Amts A.arb. J !-122". Berg døde ubesejret, men den følgencle Tids Udvikling medførte 
alligernl Nederlaget for hans Sag. 1 1791 blev Møllen lagt ind under Byen, hvacl Jnstits
og Politisager <tngik (r'orordning 1791 28. November), efter Forordning 1802 1. Oktober 
maatte l\løllen betale Bygningsafgift til Byfogclen, efter Forordning 1812 6. August llcl
sterlsskat, efter Forordning 1813 25. November Mobilieskat, og da Møller Jens Sørensen 
i 1813 søgte Borgerskah i Byen som "Købmand en detail", blev dette bevilget ham paa 
den udtrykkelige Betingelse, "at han og hans Eienclomme kom til at sortere under Byens 
Jnriscliction": han gik først ind paa clette, men søgte senern at trække sig tilbage. hvilket 
dog ikke lykkedes ham; ved ministerielle krivelser af I 814 (20. J Ltli og 6. August) af
gjordes Sagen, og fra 1814 31. December har Vejle Mølle i ~~Ile Henseender hørt ind 
nnder Vejle By. 

VEJRMØLL.l!:N 

I den Tid, da Byens Forhold til Møllen var saa fjendtligt, var det naturligt, at 
Borgerne tænkte paa at faa anlagt deres egen .Mølle, og i 1800 11. Januar henvendte 4 
af Byens mest ansete Borgere sig til Stiftsbefalingsmancl v. Hellfried om Tilladelse til at 
bygge en Vejrmølle, enten "paa Holmen i Sønrlre Hestehauge" eller paa "Banken Synden 
Byen". Begrundelsen er den, 1) at Vandmøllen - som hører under Holmans Herred -
intet Korn kan male, saa snart der har været nogle Dages Frost, saa at Vejle Borgerne 
maa køre ,.over 2 l\Iiile" til Mølle og undertiden ligge og vente 2- 3 Dage ved verlkom
mende Mølle, 2) at Bønderne baade i Ve,jle l\Iølle og andre Møller i Nærheden har første 
Ret til at faa deres Korn malet, saa at Købstechuændene maa vente, til der bliver Plads 
for dem: "det er da Krænkkende, paa meere end 2 Maader i den henseende, For Byen, 
som nu vel indeholder henimod 300 for clet meste uformuende familier, at see sig end 
meere undertrykt". Un<lersk-.;verne er H. Linnemann, Jens Nørensen, P. Bøegh og Thomas 
8abroe. A.t v. Hellfried har støttet Sagen. er tydeligt, og et Borgermøde i Februar paa 
Vejle Raadhus udtalte sig for den. 

l\Iøllen blev imidlertid ikke bygget endnu; den daværende Møller, Niels Christensen, 
androg om at rnaatte bygge nævnte Vejrmølle mod <'l.t nedlægge Hesteruøllen, '10) og hans 
Efterfølger, Jens Sørensen (maaske en af de fire Underskrivere i 1800), androg om Hen
stand med denne Sag, <1a han mente at kunne forbedre Vandmøllen, saa at den kunde 
bestride Byens }faling; denne Henstand blev ham bevilget. - Først i 1847 byggedes der 
en Vejrmølle (under Mølholm:, Mølle) paa den nuværende V cjrmølles Plads. 0 ) 
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