
 

 

første halvdel af 1600-tallet, så 
endnu én og derpå flere og flere.  

 
Kristen fik i den følgende tid 
hjælp af Marie Aagaard Larsen og 

sidenhen af Jørgen Frost samt Tri-
ne Skov, og sammen brugte de 
utallige weekender og fritimer på 
marken, når afgrøderne tillod det.  

Resultatet var 71 skillingsmønter, 

som blev afleveret til Museet Søn-

derskov, som kunne konstatere, at 
der var tale om en ret omfattende 
skat, som ret nyligt var ramt af 

ploven.  
En ansøgning til Slots- og Kultur-
styrelsen blev skrevet og sendt, og 
de kvitterede med midler til to 

dages udgravning. 
Udgravningen blev gennemført d. 
2.-3. september med hjælp fra en 

stor gravemaskine fra Frisesdahl 
A/S, der nøje fjernede muldjorden 
i tynde striber, så de skattefinden-

de detektorfolk kunne afsøge hver 
en kvadratcentimeter i det 400 m2 
store udgravningsfelt.  

forpagter, arkæologer og metalde-
tektorister i næsten et år. For hå-
bet var nemlig, at året kunne bru-
ges på at rejse penge til en ud-
gravning af det fundne materiale, 
hvilket lykkedes.  
Og takket være midler fra Slots- 
og Kulturstyrelsen, kan sløret nu 
løftes for en større sølvmøntskat 
fundet mellem St. Andst og Gej-
sing.  

Skatten er nemlig nu udgravet, og 
marken er således tømt for møn-
ter, hvorfor alt er sikret og snart 
klar til analyser og udstillinger. 
 
Opdagelsen tog sin begyndelse i 

2020, da Kristen Nedergaard Dre-
iøe med sin metaldetektor besøgte 
Jørgen Juhls marker nord for 

Andst.  
Udgangspunktet for Kristens pro-
jekt var en lille bakkeknold, som 

var registreret som en nedpløjet 
gravhøj af Nationalmuseet i 1896. 
Højen var ikke fredet, og marken 

kunne derfor afsøges frit. Hurtigt 
dukkede der en sølvmønt op fra  

Skattene myldrer 
op af jorden i 
Danmark – også 
ved St. Andst. 
 
Sådan skriver Lars Grundvad fra 
Sønderskovmuseet. 

 
Takket være Jacob Ditlevsen blev 

Andst Avisen opmærksom på, 
hvad der var i gang ved Gejsing-

vej. 
 
Lars Grundvad fortsætter: 

 
Amatørarkæologer udstyret med 

metaldetektorer har højsæson lige 
nu, og fundene kommer nærmest 
hurtigere op, end arkæologerne 

kan følge med.  
Det er kun godt, for mellem de 
mange tusinde fund, der hvert år 

registreres, er der mange flotte og 
spændende sager, som fortæller 
om vores fælles fortid, om opgan-

ge og nedture, og om landets ud-
vikling og periodiske kamp for at 
fungere som rige.  
 

I forrige uge blev et stort guldfund 
fra Jelling-egnens jernalder of-
fentliggjort, og nærmest på sam-

me tid kunne arkæologerne i Ha-
derslev fortælle om en imponeren-
de stor sølvskat fra svenskekrige-

nes tid i 1600-tallet.  
 
Men også i Vejen kommune duk-
ker der ofte spændende fund op 
fra fortiden. En af de vigtigste ny-
ere opdagelser dukkede faktisk op 
i sidste søgesæson, men fundet 
blev holdt hemmeligt af jordejere, 



Den oprindelige tanke var, at 
skatten var gravet ned i kanten af 
gravhøjen.  
Men gravhøjen viste sig faktisk 
ikke at eksistere.  
I stedet dukkede der tydelige spor 
op efter en større bygning, der 
sandsynligvis var samtidig med 
skatten.  
Sølvet blev gravet ned bag huset 
set i forhold til landevejen, som lå 
lidt mod syd.  
Tragisk nok kendes huset eller 
efterkommere derfra ikke på de 
historiske kort, ligesom sølvet 
aldrig blev hentet igen. Man kan 
frygte, at gårdejerne aldrig vendte 
hjem og hentede deres opsparing, 
fordi de enten blev slået ihjel pga. 
tidens krige mellem Danmark og 
Sverige, eller fordi de døde af de 
voldsomme sygdomsudbrud, der 
fulgte i krigens kølvand.  
 
Fra optegnelser fra 1662 ved vi 
faktisk, at mellem 25 og 50 % af 
gårdene i Andst sogn lå øde ef-
ter svenskekrigene. 
Det var en meget hård tid for 

Sydjylland. 

En pudsig ekstra opdagelse duk-
kede op pga. et udslag med metal-

detektoren. Men i stedet for metal, 
dukkede der to næsten hele old-
tidslerkar op af jorden.  

Nogle gange giver brændt ler 

nemlig de karakteristiske udslag, 

rige Danmark. Der var ikke tale 

om urner, for der var kun jord i de 
to lerkar. Måske har de rummet 
mad eller øl, selvom det ene kar 

stod på hovedet. Hvad hensigten 
med krukkernes deponering var, 
er således uklart. 

I den kommende tid skal alle fun-
dene registreres på Sønderskov. 
Samlet består skatten nu af mere 
end 100 sølvmønter, og de skal 
helst fortælle mest muligt om vo-
res egn.  
Derfor har Sønderskovs arkæolo-
ger indgået en aftale med mønt-

specialister fra Nationalmu-
seet om en fælles analyse, 
der gerne skulle munde ud i 
en større artikel.  
 
Og så er håbet da også, at 
skatten kan udstilles på Søn-
derskov i en tid, for tilfæl-
digvis er de seks andre sven-
skekrigsskatte fra Vejen 
kommune udstillet netop nu 
og de kommende fem år 
frem. 
 

Fra Sønderskov lyder en 

stor tak til jordejer, for-

pagtere og detektorfolk for 
det gode samarbejde.  

Det var en stor fornøjelse!  

som der graves på. Karrene stam-

mer tilsyneladende helt tilbage fra 
bronzealderen, og det spøjse er, at 
de var placeret ved foden af den 

høj, der viste sig ikke at være en 
gravhøj.  

Måske tog man også fejl af sand-
puklen allerede i oldtiden og fejl-

tog den for en ældre gravhøj, som 
man derfor valgte at deponere de 
to kar ved.  

Lignende ofringer ved gravhøje er 

i hvert fald ikke ukendte i det øv-



U 13-drenge på 
andenpladsen 
 

Af Kurt B. Frederiksen. 
 
Fodbolddrengene på U 13 
-holdet i Andst U&I har 
været i kamp to gange si-
den sidste Andstavis.  
 
Først blev det 0-0 i en rig-
tig "herrekamp" mod BFO, 
et hold fra Blåhøj, Filskov 
og Sdr.Omme, men selv 
uden farvede briller var 
hjemmeholdet tættest på 
sejren.  
 
Næste opgør var en ude-
kamp mod bundholdet fra 
Holsted, og det blev til en 
sikker AUI-sejr på 7-1 i en 
kamp, hvor der næsten ikke kom 
sved på panden.  
Tobias med 3, Gregers med 2, 
Daniel og Felix hver 1 mål.  
Dermed deler AUI og BFO an-
denpladsen i puljen, begge fem 
points efter topholdet fra Billund, 
som  Andstholdet gæster torsdag 
d. 16/9. 
 
Men der er også mål i støvlerne 
på U 11-holdet, som først lamme-
tævede Brørup med 12-2, hvoref-
ter Bramminge blev slået 5-4, 
begge kampe på udebane.  
 
U 10-holdet ville ikke stå tilbage 
for de et år ældre klubkammerater 
og vandt 14-0 over Ø.Lindet.  
 
Den mest jævnbyrdige kamp stod 
U 8-rækken for, hvor Andst var 
på besøg i Askov og tog hjem 
med en sejr på 5-2.  
Andreas med 3, Silas og Felix 
med hver 1 stod for målene.  
 
U 8 holdet er ligesom U 11-
holdet ubesejrede her i efteråret, 
så det tegner fortsat fint i fod-
boldafdelingen i Andst U&I.  
 
Men sorte skyer truer i horison-
ten. Vi er nødt til at anmode nog-
le forældre om assistance på den 
ene eller anden måde, om ikke 
andet så som hjælpetrænere.  

Det er lidt svært at styre langt 
over 20 fodboldglade drenge, 
der hurtigt kan få sig en diskus-
sion, om bolden har været inde 
eller ude, før den blev sendt i 
mål.  
 
Kontakt fodboldudvalget hvis 
du brænder for at hjælpe. 
 
 

Førsteplads til 
U 14-piger 
 
Af Kurt B. Frederiksen. 
 
Fodboldpigerne på U 14-holdet 
startede lidt usikkert i den sidste 
af fem indledende kampe på 
hjemmebane mod Tønder, som 
lørdag morgen meddelte, at de 
ikke var nok spillere til at spille 
11-mands.  
 
Det betød at Andst/Skodborg igen 
skulle ud i en 9-mands kamp på 
en forkortet 11-mands bane, og 
det giver jo lidt rod med så mange 
udskiftningsspillere.  
 
Midt i 1. halvleg modtog Ida en 
tværaflevering fra Cilja og med et 
drøn blev bolden høvlet op i det 
ene målhjørne.  
Kanonflot mål, hvorefter Cilja i 
to forsøg scorede til 2-0.  

I 2. halvleg havde hjemmeholdet 
et klart overtag, og to perlemål af 
Rimante og et af Thomsen gav et 
slutresultat på 5-0.  
 
Dermed slutter Varde og Andst/
Skodborg begge med 12 points, 
men AUI/SIF er bedst i den ind-
byrdes kamp og dermed nr 1.  
 
Det var så anden gang i efteråret, 
at Olive holdt målet rent. 
 

(Se billede på næste side). 
 
U 15-holdet har også mødt Tøn-
ders U 15-hold, og det blev en 
fin, fin kamp fra begge sider.  
 

Det teknisk set stærke hjemme-
hold havde en lille overvægt  i 
spil og chancer.  

Tusind tak  
 

til alle jer, der tænkte på 
mig, og som var med til 
at gøre min konfirmati-
onsdag til den dejligste 
dag. 

Venlig hilsen  

Elias Lykke Christensen 



 
(U 15-piger fortsættelse). 
 
Dog var Karoline K. en sikker 
målmand og kunne ikke gøre no-
get ved målet til 0-1.  
 

De "grønne" kom nu længere 
frem på banen, og en fin afleve-
ring fra Laura Kirstine blev smukt 
omsat i mål af Malene, som kort 
efter sendte tvillingsøster Katrine 
afsted med en dyb aflevering, og 
så førte udeholdet 2-1 ved pau-
sen. 
 

De to yderste forsvarsspillere, 
Storm og Kayal havde godt styr 
på fløjspillerne, men Tønder hav-
de også andre gode angribere og 
midt i halvlegen løb de to gange 
igennem midterforsvaret og sikre-
de en sejr på 3-2.  
 

Med Lærke og Thomsen som ar-
bejdsbier på midtbanen har U 15-
holdet vist en stigende formkurve, 
men der har været lidt for mange 
afbud, så nu må vi prøve kræfter i 
liga 3, når vi starter igen med nye 
puljer om en uges tid. 
 
 

SUPER- OG BYGGE-
MARKEDER SKAL 
STOPPE PLASTIKFRÅD-
SET 
FRA VERDENS BEDSTE NYHE-
DER. 
 

 

Et samarbejde mellem Miljømi-
nisteriet og danske detailvirk-
somheder skal sætte en stopper 
for branchens store produktion 
af plastikaffald. 
 
I Danmark har vi længe genbrugt 
plastikflasker, men hver dag bru-
ger vi også store mængder andre 
plastikbeholdere, som ofte bare 
ender med at blive smidt ud og 
brændt. For eksempel dunke med 
vaskemiddel, bakker med tomater 
og vindruer, og spande med ma-
ling.  
Et nyt samarbejde med detailsek-
toren skal nu sikre, at langt mere 
plastik fra butikker, supermarke-
der og byggemarkeder bliver gen-
brugt og genanvendt. 
En del af ambitionen er, at al den 
plastikemballage, som detailsek-
toren selv er ansvarlig for, skal 
kunne genbruges eller genanven-
des i 2025. Emballager skal i gen-
nemsnit bestå af mindst 30 pro-
cent genanvendt plastik. Og flere 
engangsplastikprodukter skal væk 
fra hylderne. 
”Vi producerer alt for meget pla-
stik, der kun bliver brugt én gang. 
Så smides det ud og går op i røg. 
Jeg er glad for, at vi i dag sætter 
gang i et vigtigt samarbejde med 
detailsektoren. Fra producenten 
til affaldsbehandleren, fra den 
lokale købmand til varehuset. Fra 
isenkræmmeren til byggemarke-
det.  

Dette samarbejde er et godt skridt 
mod en cirkulær økonomi,” siger 
miljøminister Lea Wermelin i en 
pressemeddelelse. 
 

BEDRE PLASTIK I IND-
KØBSKURVEN 
Målet med samarbejdet er ikke at 
fjerne al plastikemballage fra hyl-
derne. For der er meget godt at 
sige om plastik. Det beskytter vo-
res madvarer og sørger for, at 
mindst muligt går til spilde.  
Men plastik skal bruges smartere 
og kunne bruges igen og igen. 
Eller i det mindste laves til ny 
plastik i stedet for at havne i for-
brændingsovnen. 
Samarbejdet er derfor forankret 
bredt i hele detailbranchen. En 
styregruppe på tværs af varehus-
kæder skal sikre, at der bliver 
fundet konkrete løsninger på, 
hvordan mere plastik kan genan-
vendes og sikre, at de forskellige 
aktører i detailsektoren samarbej-
der om at indsamle og genanven-
de plastikaffaldet. 
Deltagerne i sektorsamarbejdet 
spænder over hele værdikæden 
fra udvikling, produktion og gen-
anvendelse af plastik, og mange 
af virksomhederne er i daglig 
kontakt med danskerne, når de 
f.eks. køber ting til hjemmet, byg-
ger om eller køber dagligvarer. 
Det giver os et særligt ansvar, 
men også nogle særlige mulighe-
der,” siger Per Thau. 



  

 

 

 
   

 

KÅLHØGEN 
 

Brovtende, kæphøj, 
indbilsk! 
 

Ordet ”kålhøgen” har 
ikke noget med hver-
ken kål eller høg at 
gøre, men er en om-
dannelse af ”Karl 
Høvding”, navnet på 
en helt i en folkevise. 
 

Ordet er blevet udtalt 
og skrevet på mange 
forskellige måder, fx 
som kolhøgen, karlhø-
gen, kålhøven og flere. 
 

Findes allerede i Pe-
der Syv: Danske ord-
sprog i 1688. 

Bevingede 
 ORD 

 
 
 
 
 

LILLE FRØKEN EFTERÅR. 
 

Lille frøken Efterår 
med deet røde silkehår 

tripper ensomt gennem natten 
med et svanedun i hatten. 

 
Blade daler stille ned. 

Gult er havens blomsterbed. 
Blomster lukker deres øjne. 
Snart står alle træer nøgne. 

 
Gennem havens stilhed går 

lille frøken Efterår. 
Hendes gule kjole flammer 

som en sol bag skovens stammer. 
 

Faldt en tåre på din kind, 
du, som samler frøkorn ind 

for at gemme dem til sommer 
når din glade søster kommer? 

 
 

 
Halfdan Rasmussen. 

Man kan lære umådelig meget af de gamle 
ordsprog, men man gør det ikke. 

Robert Storm Pedersen. 
 
Ordsprog skal altid sælges parvis, for det en-
kelte giver altid kun den halve sandhed. 

William Matthews. 
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139 - 2021 kl. 09.30 
Gymnastik på Solhøj 
 
14/9 - 2021 kl. 14.00 
Læsekredsen starter 
 
14/9 - 2021 kl. 16.00 
Opstart Trollinger - bør-
nehavebørn 
 
15/9 - 2021 kl. 14.00 og 
16/9 - 2021 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 
16/9 - 2021 kl. 15.45 
Opstart Powerkids - 0.-2. 
klasse 
 
16/9 - 2021 kl. 16.45 
Opstart Familieholdet 
 
16/9 - 2021 kl. 17.30 
Opstart juniormix 3.-7. kl. 
 
19/9 - 2021 kl. 09.00 
Gudstjeneste i Andst Kir-
ke 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

Torsdag, 16/9 kl. 14.00 
 

BANKO 
Entré 15 kr.  

incl. kaffe og kage 


