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de skildrer.
Det har glædet os meget, at en række lokale 
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støtte har muliggjort, at bogen igen i år 

kan udkomme.
Jeg håber, at Koldingbogen 1982 
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De tyske flygtninge i Kolding 
1945-1949

Byrådssekretær Niels Jacobsen 
skriver i artiklen »Verdenskrigens 
flygtninge i Kolding« i Byrådsbo
gen 1948-49:

»De var af forskellig art. Først 
de egentlige flygtninge, de der af 
egen fri vilje og med fare for liv og 
lemmer havde overskredet den 
tysk-danske grænse, dernæst de

tyske krigsfanger af forskellig na
tionalitet, som det var hensigten at 
anvende ved skansegravning o. 
lign. i Danmark, og endelig de 
gamle og helt unge, som tærede 
lidt rigeligt på levnedsmiddelres
sourcerne hjemme og derfor pas
sende kunne blive mættede af de 
danske forråd«.

Den 4. februar 1945 havde Hit
ler givet følgende ordre:

»Til øjeblikkelig aflastning af 
transportsituationen i riget, befa
ler jeg, at de folkefæller som forbi
gående føres tilbage fra østlige 
dele af riget, skal anbringes i Dan
mark ud over Tyskland selv.«

Tvedvejlejrene oktober 1948.
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De fleste flygtninge blev bragt til 
Danmark med skib. 170.000 kom 
i februar-marts som følge af 
Oder-Neisse-liniens fald, 100.000 
kom i april-maj 1945. Som Arne 
Gammelgaard skriver i sin bog 
»Mennesker i Malstrøm« udøvede 
tyskerne en imponerende indsats 
for at bjærge deres landsmænd i 
sikkerhed for den Røde Hær.

Til de tyske flygtninge, der 
kom til Kolding skaffede Kolding 
kommune plads på gymnasiet, 
Volkerts fabrikker, Alhambra, 
Industrien, Højskolehjemmet, Ni
colai skole m.m. I Badmintonhal
len indkvarteredes de tyske krigs
fanger af forskellig nationalitet. 
Der var russere, hollændere, italie
nere, polakker, ungarere, tyrkere, 
letter og lithauer. Denne gruppe 
blev kaldt allierede flygtninge, og 
det var Røde Kors, der efter kapi
tulationen tog sig af dem.

Her vil vi imidlertid samle inter
essen om de tyske flygtninge. Midt 
i maj 1945 var der i hele Danmark 
ca. 250.000 tyske flygtninge, heraf 
var de ca. 5000 placeret i Kolding 
politikreds.

De 3000 blev i Kolding by, 
mens resten indkvarteredes i lejre 
(forsamlingshuse, skoler o. lign.) i 
Vejstrup, Hejis, Sdr. Bjert, Sdr. 
Stenderup, Dalby, Lunderskov, 
Vamdrup, Fitting m. fl. steder.

I Kolding by blev flygtningene i 
løbet af sommeren 1945 samlet i 
de baraklejre, tyskerne selv havde 
opført. Disse var imidlertid opbyg
get til opholdssted for soldater og 
ikke for kvinder, børn og ældre 
mennesker.

Den stedlige ledelse af flygtnin
gelejrene blev overdraget først det 
civile luftværn, der på sin side var 
underlagt socialministeriet, senere 
den særlige flygtningekommission 
i København ledet af fhv. minister 
Johannes Kjærbøl. Borgmester 
Valdemar Juhl var den første luft
værnschef i Kolding, derefter fulg
te politimester Sten Clausen. Som 
leder af luftværnskontoret i Adel
gade 2 fungerede fra oktober

1945 købmand Damgaard Peter
sen og til sidst kaptajn Foss med 
Damgaard Petersen som medhjæl
per.

Fra oktober 1945 haves de før
ste præcise angivelser af de tyske 
flygtninges antal og deres place
ring i Kolding. Den 15. oktober 
var der 3552 tyske flygtninge i 
Kolding. Ved Tvedvej lå to lejre 
bygget af den tyske værnemagt. 
Det var træhuse på støbt Sokkel 
og de betegnedes som »fortrinlig 
egnet til belægning«.

I Tvedvej I, der omfattede 6 bo
ligbarakker på i alt 2345 m2 be
bygget areal boede 822 flygtninge, 
hvoraf 93 lå i lazaret. I Tvedvej II 
der bestod af 17 boligbarakker på 
i alt 5515 m2 var anbragt 1614 
flygtninge, heraf 82 børn.

Den 3. store baraklejr i Kolding 
var Kløvervej lej ren. Den var lige
ledes opført af tyskerne på hav
nens grund beliggende mellem 
Kløvervej og Fjordstien. Også den 
bestod af træhuse på støbt sokkel. 
Her var 15. oktober 1945 573 
mennesker på 1631 m2. På Køb
mandsskolen på Haderslevvej, nu 
Børnehaveseminariet var desuden 
indkvarteret 116 syge flygtninge.

Lejrene i Koldings omegn var 
nu i Vejstrup (93 flygtninge), 
Grænseborgen (98) Lejrskolen 
mellem Grønninghoved og 
Hejlsminde (83) og Grønningho
ved (90).

Flygtningeadministrationen be
sluttede, at de tyske flygtninge 
skulle afsondres fra det danske 
folk. Lejrene skulle være en tysk 
enklave på dansk grund. Tyskerne 
måtte selv styre og regulere deres 
samvær i lejrene.

Forplejningen skulle være for
svarlig, men nødtørftig. 2035 ka
lorier pr. dag, syge på lazaret, 
børn under 15 og gravide kvinder 
dog 280 kalorier mere.

Tyskerne måtte ikke beskæfti
ges uden for lejrene.

De danskere, der fraterniserede 
med tyskerne var hjemfaldne til 
straf. Så sent som den 7. februar

1949 beretter Kolding Folkeblad, 
at en mand fra Ålborg var blevet 
pågrebet i gennemgangslejren i 
Kolding, da han var rejst hertil for 
at sige farvel til sin tyske kæreste 
og deres to børn, som samme dag 
som tyske flygtninge skulle sendes 
tilbage til Tyskland. Det var så 
hans tredje dom for fraternisering. 
Første gang havde han fået 10 da
ges hæfte, 2. gang 40 dages hæfte.

Hvorledes tyskerne i øvrigt or
ganiserede deres dagligdag fortæl
les i de efterfølgende beretninger. 
Om de vilkår, de levede under, 
hvordan de fik tiden til at gå, hvil
ken holdning de havde til dan
skerne og deres hjemvenden til 
Tyskland m.m.

Den 2. november 1946 be
gyndte hjem transporterne til Tysk
land fra Kolding. De tyske flygt
ninges højeste ønske var at kom
me tilbage til Tyskland igen så 
hurtigt som muligt, og de danske 
myndigheder var lige så interesse
rede i at se afslutningen på denne 
påtvungne humanitære opgave, 
men hjemtransporterne gik lang
somt, og det tog hårdt på alle 
implicerede.

Fra november 1946 var Kolding 
gennemgangs lejr for hjem trans
port af alle tyske flygtninge i Dan
mark. De opholdt sig her nogle 
dage, inden de i et antal af ca. 800 
ad gangen sendtes sydpå fra en in
terimistisk station ved Kolding 
Sydbaners spor ved Agtrupvej.

Det fremgår af mange af de be
retninger fra tidligere tyske flygt
ninge, der er gengivet i Arne Gam- 
melgaards bog, at opholdet i gen
nemgangslejren var en mindre be
hagelig oplevelse. Da denne lejr 
kun havde til opgave at huse folk 
nogle få dage, var der ingen aktivi
teter her af mere permanent art, 
og da det danske personale ved 
denne sidste kontrol havde til op
gave at forhindre, at personer, 
som var hjemfalden til straf, slap 
igennem, samt at forhindre, at ty
skerne uretmæssigt tog ting med 
sig ud af landet, var atmosfæren
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her dårligere end i de øvrige flygt
ningelejre.

En alternativ udtransport var 
imidlertid blevet organiseret pri
vat af oberstløjtnant Skjoldager, 
chef for Dansk Militærkon
trol for DG (Dienstgruppe Däne
mark), d.v.s. de tyske soldater, der 
var blevet tilbageholdt efter kapi
tulationen for bl.a. at uskadelig
gøre miner. Når disse tyske solda
ter var færdige med deres arbejde 
i Danmark, blev de sendt direkte 
til Tyskland af Skjoldager og hans 
folk, og hvis de havde slægtninge i 
Danmark, kunne de komme med.

I sommeren 1946 udvidedes det
te til også at omfatte de tyskere, 
der civilt havde arbejdet for vær
nemagten og deres familie. De ty
skere, der sendtes hjem på denne 
måde blev stadig flere, i slutnin

gen af 1948 var det 1800 om 
ugen. Det var efterhånden meget 
perifere slægtninge, der kom med, 
men tyskerne kom hurtigt tilbage 
til Tyskland, som de gerne ville, 
og danskerne hurtigere af med de
res ubudne gæster. Hvorledes den 
officielle flygtningeadministration 
så på disse ukontrollerede trans
porter er aldrig kommet tydeligt 
frem. Man så igennem fingre med 
det, selv om man må have vidst, at 
nogle slap ud af landet, som man 
skulle have haft set lidt nøjere på, 
og for tyskerne var der ikke som 
ved den officielle udrejse sørget 
for opholdssted (i flygtningelejre) 
ved ankomsten i Tyskland. I alt 
ca. 55.000 tyske flygtninge kom 
tilbage på denne måde.

Den 15. februar 1949 kl. 11.00 
forlod de sidste 800 af de øvrige

ca. 200.000 tyske flygtninge gen
nemgangslejren i Kolding. Efter 4 
år bag pigtråd begyndte for dem 
nu kampen for tilværelsen i det 
krigshærgede Tyskland. Med sig 
fra Danmark fik de 3 måneders 
forplejning.

Den kontante udgift ved de 
mange tyske flygtninges ophold i 
Kolding blev i september 1949 af 
Damgaard Petersen opgjort til kr. 
7.149.181,34. red.

Litteratur:
Arne Gammelgaard: Mennesker i Mal
strøm, 1981.
Niels Jacobsen: Verdenskrigens flygt
ninge i Kolding, Byrådsbogen 1948-49, 
Kolding 1949.
Paul Lund: Bag flygtningelejrenes pig
tråd, 1953.
Kolding Folkeblad 7. februar 1948 og 
15. december 1948.
Kolding kommunes arkiv.

Kløvervejlejren
a f Alfred Hansen

Alfred Hansen er fø d t i Vonsild i 
1909. Efter endt skolegang ar
bejdede han på landet på Lolland- 
Falster, Sjælland og Bornholm. I  
1939 meldte han sig som Fin- 
landsfrivillig og var i Finland til 
sommeren 1940. Han var ansat 
ved det kommunale vagtværn fra  
oktober 1944 til maj 1945.

Fra 7. oktober 1945 til 30. april 
1947 var han ansat som lejrleder i 
den tyske ßygtningelejr »Kløver
vejlejren« i Kolding, fra  1. maj 
194 7 til 28. februar 1949 ved den 
såkaldte gennemgangslejr indtil 
denne lejrs nedlæggelse, (red.)

Alfred Hansen fortæller:
I løbet af foråret 1945 var der al
lerede kommet nogle tyske flygt

ninge, som tyskerne selv havde 
ført herop. Det var kvinder og 
børn og ældre mennesker, som 
ikke rigtig kunne bruges i krigen. 
Tyskerne holdt selv opsyn med 
dem, indtil danskerne overtog det 
efter kapitulationen, men i min tid 
som vagtværnsmand var jeg også 
somme tider blevet sat til at holde 
opsyn med dem, for det gjorde ty
skerne ikke så godt.

Det var så i oktober 45 jeg blev 
lejrleder ved Kløvervejlejren. Da 
jeg kom derud, var alle tyskerne 
samlet. Der var allerede valgt en 
tysk tillidsmand. Tyskerne valgte 
ham selv, og der kom en mand fra 
kommunen for at se til, at valget 
foregik, som det skulle.

Lejrorganisationen var sådan, at

der var tillidsmanden og så nogle 
barakformænd. Når så nogen blev 
kaldt ud til arbejde, så skulle de se 
efter dem. I hver barak kunne der 
være fra ca. 100 til 30 stykker. Så 
var der igen stueformænd, så det 
var jo  godt organiseret. De var så 
ansvarlige når der kom nye.

Lejren var oprindelig bygget af 
det tyske militær, men flygtninge
administrationens bygningshold 
byggede den om til flygtningelejr.

Forplejningskontoret var en 
meget stor historie. Forplejnings
lageret var indrettet på Stålværket 
på havnen, her blev alt samlet. 
Selve fordelingen organiseredes af 
en tysker, der var vant til sådan 
noget. Han havde stået for mælke- 
og smørfordelingscentralen i Ber-
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Køkkenet i Kløverlejren.

lin under krigen, men nu var han 
sendt herop som flygtning. Han 
var nazist, men han var dygtig til 
det der. Han havde et kontor oppe 
i Tvedvejlejren, hvor han lavede 
udregninger over kalorier. Det var 
sådan, at de skulle have 2500 ka
lorier om dagen, men det blev sat 
ned til 2000 fordi der kom klager 
fra Polen over, at de fik mere end 
polakkerne fik. Tyskerne lavede 
selv deres mad, det ville de helst, 
og så fik de naturalierne udle
veret.

Jeg må sige, at de var ikke 
slemme til at klage. Tit var jeg 
ikke engang klar over, hvad de 
fandt sig i. De, der havde været 
værnemagere havde ikke lov til at 
levere til flygtningelejrene, men de 
andre var så sandelig ikke bedre. 
Det kød, de fik, var somme tider 
lutter ben og det var også galt 
med leveringen af tørv. Det opda
gede jeg en dag, det var i helligda
gene, hvor jeg havde opsyn med 
alle tre lejre. Da opdagede jeg, at 
vognmanden, der kom med tørv -  
det var nogle ude fra vestegnen og 
de kan jo  også godt regne den ud 
-  tjente store penge på at sælge de 
tørv, der var beregnet for flygt
ningene til private, som jo hellere

end gerne ville have dem. Men så 
ringede jeg op til luftværnskonto
ret og fik den trafik stoppet. Så 
var det så morsomt, at der ikke så 
længe efter stod hen over Folke
bladet »Millionsvindel med tørv i 
Oksbøl«. Næste dag var der et de
menti fra Kjærbøl, men de har 
været heldige, hvis de er sluppet 
med en million i Oksbøl med den 
kontrol, der var der.

S tamgruppen af flygtninge, det 
var ca. 600 mennesker blev i lej
ren til den i maj 47 blev gennem
gangslejr. Det vil sige der skete en 
vis udsivning undervejs. Der var 
den regel, at kvinder og mænd, 
der havde arbejdet for den tyske 
værnemagt -  for vores vedkom
mende var det mest af kvinder og 
gamle mænd -  og som havde 
stemplede papirer på det -  kunne 
komme lidt før af sted.

En dag, da jeg står og skal ind 
til byen, så kommer de og viser 
mig nogle papirer, og det var så 
tydeligt at det var nogle, de selv 
havde lavet. Jeg kunne godt se, at 
både tillidsmanden og pigerne så 
meget spændte ud. Da så pigerne 
var gået, siger jeg til tillidsman
den: Sig, mig hr. Pollitt. Hvordan 
laver I egentlig de stempler? Hvor

får I papir fra? Jo, hr. Hansen, si
ger han, det er jo sådan, at der bag 
i biblioteksbøgerne (fra det tyske 
lejrbibliotek) er en blank side -  og 
det var jo  altså den, de brugte. Så 
siger jeg til ham: Hør hr. Pollitt, 
kunne De ikke sætte Dem i forbin
delse med Deres kollega oppe i 
den anden lejr og spørge, om vi 
ikke kan bytte biblioteksbøger. 
Han så så forbavset på mig! De 
var jo kommet ind på, at vi ikke 
ville af med dem. De kunne jo 
ikke forstå, at det jo var om at få 
dem hjem både for os selv og for 
deres skyld og for landet som hel
hed. Da jeg så kom tilbage over 
middag, kom han op og fortalte 
mig, at de havde forsøgt at bytte 
bøger med de andre, men i deres 
bøger var der heller ikke flere 
blanke sider!

Hvis der var noget gjort galt i 
lejren var det sådan, at tyskerne 
selv dømte i sagen. Hvis det så var 
for meget eller for lidt kunne lejr
lederen så omstøde det, men det 
blev aldrig aktuelt, for tyskerne 
var så hårde med sådan noget. Se
nere blev det til, at der kom tyske 
dommere fra de andre flygtninge
lejre. De var jurister og rejste 
rundt og holdt rettergang i lejrene. 
Flygtningene syntes, det var inter
essant, når lejrretten kom. Nu var 
det så heldigt, at der ikke var no
get i min lejr.

Engang skete der en eksplosion 
om natten i T  vedlej ren mens jeg 
også havde den. Der går ild i en 
barak kl. 3 om natten. Ved under
søgelsen viste det sig, at det var et 
gammelt ægtepar på 74-75, sko
magere, de boede alene’ i en lille 
stue, og der havde de været ved at 
brygge sprut. Til det skulle de jo 
både bruge rugbrød og sukker og 
de, der havde magten i lejren kun
ne godt få noget stukket til side til 
sådan noget. De to gamle menne
sker var rent elendige bagefter, 
forbrændte var de, og de troede de 
skulle skydes for det. Der var den
gang en kvindelig læge i lejren, 
som behandlede dem og da jeg
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snakkede med hende en dag sagde 
jeg: Hvordan går det? Jeg håber 
ikke de kan blive raske inden lejr
retten kommer. Nej sagde hun; de 
kan ikke blive raske før lejrretten 
kommer. Så kunne jeg nå at få de
res papirer i orden, så de kunne 
komme til Tyskland.

Jeg var også ude for, at der blev 
lavet alkohol i værelset lige ved si
den af mit kontor. Der boede til
lidsmanden på o. 65 år, og hans 
kone i et lille rum; han var værts
husholder og havde haft en stor 
restauration i Königsberg. Han 
havde indbygget et destilleringsap
parat, og det opdagede jeg en dag, 
det lugtede jo. Og han har senere 
sagt, da han rejste hjem, at det var 
den hårdeste dag i hele hans flygt
ningetid, da jeg sagde til ham, at 
han skulle slå sit destilleringsap
parat i stykker. Jeg stod og så på 
det, han måtte selv skille det ad. 
Vagtposterne bragte det så på los
sepladsen. Og deroppe er der nok 
andre, der har kunnet bruge det.

Flygtningene kunne få en pas- 
sérseddel og gå ud et par timer, 
hvis de kunne give en grund til 
det. De skulle så melde sig til til
lidsmanden om aftenen. Når jeg så 
havde underskrevet den næste 
morgen gik den ned til vagtposten 
-  der var en 7-8 CB-ere, der be
vogtede hver lejr. De skrev så op, 
hvornår de gik ud, og hvornår, de 
kom hjem. Vi opdagede jo hur
tigt, hvem der var fiduser i. Og var 
der noget, så var aviserne der 
straks, og det ville vi helst undgå.

Flygtningene havde næsten intet 
med danskerne og gøre. Jeg kan 
kun give et eksempel. En dag, vi 
havde lejrledermøde ringede tele
fonen, at der var en tysker til da
mefrisør i Grønnegården. Hun 
havde fået kontakt med nogle dan
skere, hvordan ved jeg ikke, og de 
havde givet hende penge til at 
blive friseret for. Men så hurtigt 
var det blevet opdaget. Men Dam- 
gaard Petersen var sådan en jovial 
mand, han gjorde ikke noget ud af 
det.

Alfred Hansens 
kontor i Kløvervejlejren.

En af grundene til at få passér- 
seddel kunne være, at flygtnin
gene ville besøge den anden lejr. 
De kunne gå derop et par timer og 
de havde så deres kaffe med, 
kaldte de det, det var sådan en 
humpel tørt brød, og når de så 
kom deroppe fra kunne vagtpo
sterne, det var især soldaterne, 
finde på at undersøge dem og tage 
det fra dem, de havde fået -  f. eks. 
hvis naboerne havde lagt æbler ud 
til dem. Hvis der var nogle af 
flygtningene, der fik æbler el.

Skomagervcerksted i Kløvervejlejren.
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lign., så kom de altid til fordeling 
blandt børnene.

Der var til tider 250 børn i lej
ren. En gang, da Kjærbøl var på 
besøg, fru Kjærbøl var også med, 
stod en hel del af de tyske børn 
henne ved pigtråden og kikkede 
ned på stranden, hvor de danske 
børn badede. Så spurgte jeg hende 
om hun ikke kunne snakke med 
ministeren, så jeg kunne få lov til 
at sende dem ned at bade på tider, 
hvor der ingen andre var, når de 
havde et par poster med. Om afte
nen var de ude at bade. Da havde 
politibetjentene vagt, og de var de 
allerfornuftigste. De var familie
fedre. Men næste dag så var det 
et føl, der havde vagt, han ville 
ikke lade dem passere, men han 
fik også skældud for det bagefter.

Da jeg kom ud til lejren, var der 
ikke lavet nogen skole endnu. 
Men så blev der sat noget skole i 
gang, der var jo lærerkræfter i lej
ren. Hen i 1946 blev der så orga
niseret skolegang fra dansk side. 
En lektor Missfeldt og hans datter 
kom så engang imellem for at 
hjælpe de tyske lærere med mate
rialer og sådan noget. De hjalp 
også tyskerne ved deres kulturelle 
aftener.



Teaterforestilling i Kløvervejlejren.

Præsten fra S dr. Bjert var også 
vældig flink til at komme, han var 
allerede begyndt på det, inden jeg 
kom derud. Det betød psysisk 
meget for flygtningene, at der kom 
besøg.

Flygtningene måtte jo ikke kom
me uden for og tage arbejde, men 
når nu danskerne gik derude og 
malede barakkerne, så sagde ty
skerne, at det kunne de da godt 
gøre. De gik jo  der og havde ikke 
noget at lave. Så jeg ringede til 
luftværnskontoret og spurgte om 
de måtte, hvis jeg kunne få fat i 
noget maling. Det kunne vi så 
godt. Der var jo  rigeligt arbejde til 
danskerne, men alligevel blev det 
sagt: Det er godt gjort, at flygtnin
gene tager arbejdet fra danskerne.

Men at tyskerne selv fik lov til at 
male resulterede da i, at barak
kerne var velholdte, og de kunne 
da sælges til sidst og bruges til an
det.

Vi havde også et støvsugerpoliti 
herude, det var folk fra mod
standsbevægelsen, de tog rundt 
mange år efter og søgte efter nazi
ster, der så blev anbragt i Mosede- 
lejren. De gik efter dem, der havde 
været medlem af partiet og hvor 
mange havde ikke været det!

Vi kunne nu ikke rigtig lide det 
der, vi lejrledere, der kendte lidt 
til forholdene, og det resulterede

da også i en avisartikel om, at vi 
holdt hånden over nazisterne.

Flygtningene kom næsten alle 
fra Østpreussen. Kun nogle få af 
lærerne var blevet sendt herop, de 
var gode partifæller, men nogle 
meget fredelige mennesker.

Efterhånden blev der organiseret 
teaterforestillinger. Der var fine 
kræfter imellem dem. Fru Gertrud 
Schultz var sangstjerne og hr. 
Kubtler spillede klaver. Børnene 
var også med til at spille teater.

Der var både læger og tandlæ
ger i gruppen. En af lægerne, hun 
var kirurg, ville gerne have holdt 
det ved lige. Hun ville gerne op på

Skole i Kløvervejlejren.

sygehuset, men det måtte hun 
skam ikke.

Mange af dem led forfærdeligt 
ved at være her, jeg var engang 
med i en hjem transport, og så nog
le gamle koner, der faldt på knæ 
og kyssede perronen i Flensborg, 
fordi de var kommet hjem.

Den lille kontordame, der hjalp 
mig i lejren var kommet herop 
som 16-årig, hun havde sin mor 
med. Hendes bror var taget til 
fange dernede og hendes far, der 
var direktør havde kun været det 
et år, da han blev indkaldt derne
de. Så kom de på flugt og i 4 år 
hørte de ikke noget. De søgte, da 
de kom tilbage og det varede et 
helt år efter de var kommet hjem 
før de fik at vide, at han lå på hel
tekirkegården i Bayern. Det har jo 
været strengt. Det kommer jo også 
frem i breve, jeg senere har fået 
dernede fra.

Som kaptajn Foss sagde engang 
ved en sammenkomst: Man går 
ikke i flygtningelejren i 4 år uden 
at der hænger noget ved én.

8



Berlinske gymnasieskoler i Koldingområdet
a f Christian Liebing

Blandt de tyske flygtninge på Kol- 
dingegnen var der en gruppe, der i 
første omgang ikke egentlig hørte 
hjemme i denne kategori, nemlig 
tre berlinske gymnasieskoler, hvis 
elever (alle drenge) og lærere -  
med ægtefæller -  i sluttet trop tid
ligt på vinteren 1944-45 var flyt
tet til Kolding for ikke at blive of
fer for de allieredes luftangreb; 
talrige andre skoler fra tyske stor
byer var på lignende måde sendt 
til foreløbig fredelige områder i 
Østrig og Sydtyskland som led i 
aktionen »Kinderlandverschick- 
ung«.

De tre nævnte skoler blev i før
ste omgang indkvarteret i militær- 
barakkerne ved Tvedvej (von- 
Stein-skolen), på »Grænseborgen« 
i Hejis (Helmholtz-skolen), Lejr
skolebygningen og det nu ned
revne Mikkelsens hotel (Borsig- 
skolen); senere kom nogle af dem 
til en lejr i Fitting. -  Om deres 
eksistens vidste offentligheden i 
begyndelsen meget lidt, og deres 
undervisning må antages at have 
fulgt samme retningslinier som 
hjemme i Berlin.

Men med kapitulationen blev 
det flygtningeadministrationens 
opgave at organisere en undervis
ning for samtlige børn og unge i 
flygtningelejrene på et andet 
grundlag, først og fremmest for at 
føre elever og lærere ind i den de
mokratiske tankegang, der skulle 
præge det nye Tyskland.

Ledelsen og det overordnede til
syn blev udøvet fra flygtningead
ministrationens undervisningstje
neste i København, bl.a. gennem 
den meget dygtige overlærer C hr. 
Warncke fra Als, og i begyndelsen

af 1946 ansatte man undertegnede 
som lokal medhjælper.

Opgavens praktiske løsning 
hæmmedes stærkt af transport
problemer. Mit eneste befordrings
middel var nemlig en cykel, og de 
bevilgede rationeringsmærker til 
benzin kunne kun benyttes, når 
bekendte stillede deres bil til rå
dighed for samtidig selv at få en 
lille udflugt. Mit arbejde ophørte 
iøvrigt sidst på året 1946, da alle 
flygtningeskolerne var sendt til 
Vingsted-lejren, der fungerede 
som et slags skolecenter.

Arbejdet bestod frem for alt i at 
muliggøre en ikke-nazistisk un
dervisning. Lærerne var allerede i 
1945 blevet nogenlunde sorteret, 
men der holdtes stadig udkig efter 
folk, der mentes at have været ak
tive nazister, og sådannes forhold 
blev grundigt undersøgt, dels gen
nem afhøringer af de pågældende 
selv og deres kolleger, dels gen
nem korrespondance med besæt
telsesmagterne i Tyskland.

Derudover var det altdomine
rende problem at skaffe egnede 
skolebøger, især i historie og tysk. 
-  En gymnasielærebog i historie 
fra 1941, som en tysk kollega for
ærede mig, er side for side mættet 
af racehad og krigsbegejstring og 
viser med sin groteske forvræng
ning af historiens forløb bedre end 
meget andet, hvor nødvendigt det 
var at finde andre undervisnings
midler.

Flygtningeadministrationen selv 
sendte materiale, der var beregnet 
for skoler i den tysktalende del af 
Schweiz, og et smukt lokalt initia
tiv var det, at rektor Hakon Fogh i 
»Gymnasieskolen« offentliggjorde

en anmodning til skoler og kolle
ger om at bistå med skolebøger til 
fremmedsprogundervisningen; så 
vidt jeg husker gav henvendelsen 
kun meget sparsomme resultater 
ud over, hvad Kolding Gymna
sium selv kunne undvære af kas
sationsmodne Shakespeare-udga- 
ver og franske begynderbøger; al
ligevel blev selv de mest slidte sæt 
modtaget med taknemmelig begej
string -  og eventuelle tilskrifter 
på dansk var jo  uden betydning!

Lærerne -  mest ældre mænd, 
kun enkelte kvinder -  udførte i 
det store og hele et beundrings
værdigt arbejde; disciplinen var 
gennemgående upåklagelig -  det 
samme gjaldt lærernes egne kund
skaber; en enkelt havde endda 
lært sig så meget dansk, at han 
kunne læ sejohs. V. Jensens Him- 
merlandshistorier. Uden for skole
tiden afholdt de kursus for lejre
nes øvrige beboere, f.eks. i frem
medsprog, og arrangerede opførel
ser af klassiske skuespil under 
medvirken af elever og andre 
interesserede.

Men de trange indkvarterings
forhold bag pigtråden, den evige 
kamp for undervisningsmidler og 
navnlig uvisheden om fremtiden 
sled meget på humøret. Dertil 
kom, at mange først op mod et år 
efter kapitulationen fik underret
ning om deres families skæbne i 
det sønderbombede, sultende 
Tyskland; mange samtaler præge
des af deres længsel efter at kom
me hjem, et ønske, der for nogles 
vedkommende først sent gik i op
fyldelse, for andres aldrig, som 
f.eks. Borsigskolens rektor, der 
døde i Binderup.
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Unaturligt at spærre folk inde 
bag gitter
a f Tage Christensen

-  Jeg  håber aldrig, jeg kommer til 
at opleve en ny krig, eller et flygt
ningeproblem, som det Danmark 
oplevede under den tyske militære 
besættelse i årene fra 1940-45, og 
med et efterfølgende enormt flygt
ningeproblem, der kom til at be
røre de fleste danske byer fra 
1945-49, siger direktør Kurt 
Obst, Kolding.

K urt Obst, der dengang var 25 
år og nygift, blev aldrig indkaldt 
til dansk soldatertjeneste. Det 
hindrede forholdene. Men han 
blev uddannet som civil værne
pligtig -  eller CB’er i Haderslev -  
og han blev i 1945 indkaldt til 
vagttjeneste ved flygtningelejrene, 
som blev oprettet i Kolding.

-  Jeg glemmer aldrig de bevæ
gede år, siger K urt Obst. Jeg  var 
ganske vist ung og uerfaren, men 
begivenhederne gjorde indtryk. 
Meget mere end jeg oprindeligt 
regnede med.

-  Vi havde klaret os nogenlunde 
gennem den tyske besættelse i 
årene 1940-45, men i de sidste 
krigsmåneder og i tiden efter nazi
rigets opløsning, strømmede tyske 
flygtninge til landet, fortrinsvis 
kvinder, ældre mænd og børn.

De var på flugt for den russiske 
militærmagt, som marcherede 
frem mod Berlin. Flygtningene 
kom til Danmark i skibe fra nord
tyske byer, og de fleste havde op
levet ufattelige rædsler på flugt 
over Østersøen til danske havne
byer.

Mange kvinder havde forladt 
hus og hjem, og familier blev split
tet, da de drog bort på flugt fra en 
ubønhørlig skæbne.

-  Jeg  har tit overvejet, hvad der

i virkeligheden skete i flygtninge
perioden, fortsætter K urt Obst. 
Danskerne hadede alt, hvad der 
var tysk. I 1945 troede man, at vi 
havde lagt alle krigsrædsler bag 
os, men så kom pludselig flere 
hundrede tyske flygtninge. De 
flygtede fra krigens rædsler på den 
anden side af Østersøen. Men de 
kom til et land, der var hårdt 
prøvet af den tyske besættelses
magt.

-  Hvad skete der?
-  Jeg  synes, den danske nation 

handlede værdigt. Flygtningene 
blev ikke hilst velkommen, men 
de blev behandlet menneskeligt. 
De fik husly -  ganske vist i lejre -  
og de fik mad, beklædning og på 
et vist tidspunkt lommepenge. De 
syge fik lægehjælp og medicin, og 
børnene fik lejlighed til skolegang, 
fortsætter Kurt Obst. Det var 
hvad vi kune præstere.

-  Lejropholdet har næppe været 
nogen oplevelse for de tyske flygt
ninge. Faktisk blev de gemt i lejre 
bag gitter og hegn, og de blev 
overvåget af et vagtmandskab, 
som regel 5-6 mand på hvert 
hold. De tyske flygtninge led ikke 
overlast, men de har næppe haft 
nogen spændende tilværelse. Uan-
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De første flygtninge fra  lejrene sendes til Tyskland 2! 11 1946.

set skyld eller ikke skyld hos den 
tyske befolkning, er det unatur
ligt at spærre folk inde bag hegn 
og gitter.

Vagtmandskabet ved flygtninge
lejrene var bevæbnet, men Kurt 
Obst mindes ikke situationer, hvor 
det var nødvendigt at bruge vå
ben. Den daglige tilværelse i lej
rene formede sig fredeligt. Kun 
enkelte gange lynede temperamen
terne. Men hvordan ville vi andre 
reagere, hvis vi måned efter må
ned og år efter år blev holdt inde i 
lejre, overvåget af et bevæbnet 
mandskab?

Flest kvinder
Direktør Kurt Obst fortæller, at 
lejrdeltagerne i gennemsnit var 
45-50 år. Hovedparten kom fra 
Königsberg i Østpreussen. Store 
grupper i det østtyske satte sig i 
bevægelse, da det døende nazire
gime mistede sin magt, og russiske 
tropper invaderede området. 
Flygtningegrupperne bestod for
trinsvis af kvinder, men også af 
ældre mænd og børn.

Flygtningene forlod hus og hjem 
og søgte til de nordtyske havne, 
hvor de søgte skibslejlighed til 
danske -  og i nogle tilfælde -  
svenske havne. Mange skibe med 
tusinder af flygtninge blev sænket,

men andre nåede frem. Et stort 
kontingent af de tyske kvinder og 
børn blev sendt til jyske byer, som 
i hast måtte etablere indkvarte
ring, som regel i baraklejre.

Kolding fik sin part. Flygtnin
gene blev også indkvarteret på 
skoler, institutioner og andre ste
der indtil det nødvendige antal 
baraklejre blev etableret, fortrins
vis i den sydlige bydel omkring 
Tvedvej, Agtrupvej og i området 
ved Brændkjær.

En speciel udslusningslejr for 
flygtninge blev etableret ved

De sidste flygtninge forlader Kolding 15/2 1949. I  forgrunden Johannes Kjærbøl.
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Tvedvej. Herfra blev flygtningene 
sendt tilbage til Tyskland efter
hånden som der kunne skaffes 
dem rimelige vilkår.

Men først i 1949-50 var flygt
ningeproblemet i Danmark løst.

Selvjustits
K urt Obst fortæller, at de tyske 
kvinder i lejrene ofte blev efter
stræbt af danske mænd, og vagt
mandskabet oplevede situationer, 
hvor tyske kvinder forsøgte at 
redde sig et fridøgn fra det trivielle 
lejrliv.

-  Men det var almindeligt, at 
flygtningene selv klarede proble
merne i lejrene, fortæller Kurt 
Obst. De lavede selv mad, de gjor
de rent, og de oprettede sang-, 
musik- og teatergrupper. Og de 
holdt selv justits. Det var en let
telse for os.

-  Vagtmandskabet blev ofte i 
hold inviteret til et underhold
ningsarrangement i lejren. Vore 
overordnede så gennem fingre 
med, at vi deltog. Men vi havde 
naturligvis først og fremmest vore 
vagter at passe, slutter K urt Obst.

For de tyske flygtninge var lejr
livet i Danmark ingen lykkelig tid, 
men formentlig bedre end en 
ukendt skæbne i et krigshærget 
hjemland.



To gamle kort over Vonsild sogn

a f  K n u d  B uch

Vonsild er en lille landsby der 
ligger lidt sønden for Koldinghus 
og hvorigennem går en af hoved- 
færdselsårerne syd-nord.

Byens navn stammer fra det 
gammelhedenske gudenavn Odin 
og må givetvis tydes derhen, at ste
det har været et gammelt helligt 
offersted.

Fra gamle kort over sognet: Sa
muel Gries’s kort fra 1717 (s. 13) 
og kortet fra 1787-88, (s. 15) får 
man et godt overblik over, hvor
dan sognet har taget sig ud i de ti
der. Kortet 1717 er fra markfæl
lesskabets tid. Det yngre kort fra 
1787-88 er tegnet efter fællesska
bets ophævelse

Vonsild bys jorder mod Kolding 
nåede dengang helt ind til Stejl
bjerg, lidt oven for Kristkirken. 
Her lå den lille gård eller landbo
elssted Krathuset med udsyn ned 
over Kolding by, der dengang 
ikke var større end, at den kunne 
holde sig på den nordre side af 
åen. Krathuset var sammen med

Dæmningen fo r  Piledammen, matr. nr. 29 a f Vonsild sogn, fo to  Ludvig Thomsen 1904.
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Uishus (Kokholm) og Stangmose- 
led (Lervang), de tre udsteder, der 
fandtes i sognet. Ellers lå der in
gen gårde eller huse på det åbne 
land. Man har dengang ikke fun
det det særligt tiltrækkende at bo 
alene, men følte sig kun tryg, når 
man boede tæt sammen i lands
byen.

Lige øst for Krathus ser man på 
begge kort navnet Pildam, i dag er 
vejen opkaldt efter stedet. På 
1717 kortet står der: Pilen Dam, 
C oldinger Schloss gehörig.

Historien omkring dette sted 
stammer helt tilbage til år 1566, 
da dronning Dorothea bød »vand
kunstneren« Michel Fritzehe fra 
Saida at undersøge mulighederne 
for, at der kunne lægges rindende 
vand direkte ind på Koldinghus 
ved hjælp af tilhuggede trævand
render. Ud fra denne mands forar
bejde byggede Frederik II  i 1572 
dæmningen Pildam (den sidste 
stavelse -  dam betyder dæmning).

I et dokument fra 17. oktober

1596 hedder det: »I Vonsild Kob
bel ligger en stor sø udaf hvilken 
det vand løber på Koldinghus, og 
er derfor givet ejendom til veder
lag i Vonsild mark som tilforn har 
ligget til St. Jørgens-Gaard herudi 
Kolding«.

Af dette kan man se, at der har 
været foretaget et mageskifte af 
det jordstykke, man skulle bruge 
til dæmningsanlægget -  jorden 
har været fæstejord til Krathus -  
med et andet jordstykke beliggen
de syd for Vonsild by. Denne «byt
tejord« har af en eller anden grund 
tilhørt St. Jørgensgård i Kolding, 
og det drejer sig givetvis om det 
areal, der er anvist på 1787-88 
kortet til at ligge mellem Hoppes- 
vejen og hovedlandevejen og 
kaldtes »Gammel Jørgenjord«.

Hvor lang tid anlægget har fun
geret vides ikke. Ved eftersyn af 
Kolding markjorder i 1661 hed
der det om Pildam »ganske ud
brudt, post og sil borte« og med 
dette menes, at dæmningen er 
ødelagt, hvilket vel nok skyldes 
svenskekrigen.

Resterne af dæmningsværket 
blev i 1904 opmålt til: længde 81 
m, bredde 22 m foroven, 35 m for
neden.

Markfællesskabets tid
Ved at kaste et blik på kortet fra 
1717, der viser jordfordelingen fra 
fællesskabets tid, ser man at hele 
den vestlige del af sognet, fra 
landsbyen, hvor alle gårde og huse 
lå samlet, og ud til Svanemosen lå 
udyrket hen uden nogen form for 
diger eller skel, delvis bevokset 
med skov og krat.



Samuel Gries's kort over Vonsild 1717. Original i Rigsarkivet.
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Området tjente som overdrev for 
byens køer og svin. På kortet ses, 
der hvor Malkstedgård nu ligger, 
skrevet Malkested, her har byhyr
den samlet byens køer for malk
ningen. Svinene, der på den tid 
var både langhårede og langbene
de, og som i det hele taget mere 
har lignet vildsvin end de grise vi 
kender i dag, gik i forsommeren 
og høsten sammen med køerne. 
Om efteråret blev de drevet læn
gere til skovs. Det blev altid gjort 
på det tidspunkt, hvor nødder, 
agern og olden var at finde, deraf 
navnet oldensvin. Her gik grisene 
for det meste til langt ud på vinte
ren. Problemer kunne der godt 
blive, når de skulle drives hjem, 
fordi de på det tidspunkt som re
gel var blevet mere eller mindre 
vilde.Derfor brugte man nogle ste
der at lade en karl eller pige gå ud 
i skoven til dem med en »stipose«, 
der kunne indholde forskelligt 
madaffald og hvad andet man nu 
kunne afse til formålet. Dette gjor
de man for at grisene ikke skulle 
blive helt uvante med mennesker, 
når de skulle drives hjem igen, 
hvad enten det nu var for slagt
ning, til betaling af landgilde, 
d.v.s. fæsterens afgift til ejeren el
ler til videre opfedning, når der nu 
ikke rigtig var føde til dem i sko
ven længere. Oldensvin leveredes 
overalt her på egnen i landgilde. 
Betalingen var som regel fra Vi til 
1 svin pr. ejendom.

Den østvendte side af kortet vi
ser typisk den noget forvirrende 
jordfordeling, der var almindelig i 
fællesskabets tid. I dette område 
ligger jorden i utallige strimler, og 
jorden her har således været taget 
i kultur helt fra arilds tid. Man 
brugte stager og ris til bygning og 
vedligeholdelse af hegn og mark
skel, og dette gik efterhånden så 
stærkt ud over skovene, at der al
lerede i 1704 udgik en kgl. forord
ning, at der for fremtiden i H a
derslev amt kun måtte hegnes med 
levende hegn. En stor del af de le

vende hegn og markskel, vi ser i 
dag, stammer fra den tid.

Når man tænker på den, efter 
vor tid noget upraktiske jordfor
deling og selve fællesdriften, må 
man vide, at det var virkelig stren
ge tider og folk var fattige. Landet 
og sognet i særdeleshed havde væ
ret grimt hærget af krige og epide
miske sygdomme. Som følge deraf 
var befolkningstallet skrumpet be
tydeligt ind -  der var flere gårde, 
der lå øde hen uden beboere. Set 
ud fra dette faktum ved man, at 
der var store problemer med at 
finde mandskab til at holde 
jordene i drift til såning og høst. 
Udfra denne synsvinkel kan det 
kun have været en fordel at jorden 
blev drevet i fællig, så de, der var 
sluppet nådigere igennem den tids 
dårligdom kunne hanke op og 
hjælpe dem, der endnu dårligt var 
kommet til hægterne.

Fra ca. 1740 begyndte det lang
somt at gå fremad. Priserne på 
korn, okse- og svinekød samt smør 
steg og efterhånden opbyggedes 
den følelse af større virkelyst og 
optimisme, der blandet med mere 
selvbevidsthed og trang til indivi
dualisme skulle bane vejen for op
hævelsen af fællesskabet, således 
at hver bonde selv sørgede for, 
hvornår han ville pløje, harve, så 
og høste sin jord.

Ophævelsen a f fællesskabet 
I februar 1766 udstedte Christian 
VII den første forordning om Ind
hegningens frem m e og ophævel
sen a f byjordenes fællesskab i 
Hertugdømmet Slesvig.

I året 1772 samledes De Von
sild Bymænd  på deres grandstæv
ne og vedtog at lade jordene ud
skifte af fællesskabet.

Stedet for grandstævnets belig
genhed skal have været mellem 
gården Nørreholm og åen, der 
hvor Vonsild Tømrer- og Sned
kerforretning nu ligger.

Der var to ejerlav i byen: De 
Nørholmer og De Sønderholmer. 
Derfor blev der også udformet to

enslydende dokumenter, der blev 
underskrevet af hvert ejerlav, 
hvori stod, at lodsejerne i Vonsild 
ville lade deres jord blive målt og 
delt. Undtaget var skov og tørv- 
jord og der, hvor der allerede var 
indhegninger.

Fordelingen skulle ske på 
grundlag af ottingdelen, og sogne
fogeden, Peter Rasmussen (davæ
rende ejer af Overbygård) udfær
digede da en liste med de forskel
lige bønders ottingtal.

Næste skridt i sagen var myndig
hedernes valg af bonitetsmænd, 
sandemænd og landmåler.

Til boniteringsmænd valgtes fire 
mand fra sognet. Det var vigtigt at 
de kendte jordens tilstand og yde
evne.

Sandemænd skulle vælges uden 
for sognet. Deres arbejde bestod i 
fordelingen afjorden til de enkelte 
bønder og de skulle være så upar
tiske som overhovedet muligt.

Landmåleren var Matz Jørgen
sen Smed fra Sillerup. Hans attest 
viser, at af sognets samlede areal 
opmåltes til 4089 tønder 4 skæp
per land.

Hver enkelt ejendom blev gen
nemgået og med hensyn til jordens 
nærmere eller fjernere beliggen
hed blev der foretaget lodtræk
ning, således at enhver fik jord bå
de nær og Qern. De fleste gårde 
havde 4-6  indhegninger fra ældre 
tid, hvilke de beholdt og fik så 
godt det kunne lade sig gøre jord i 
tilknytning dertil.

Sandemændene arbejdede med 
fordelingen af jorden i løbet af 
sommeren og i november 1772 
udfærdigedes det endelige resul
tat.

Som det ses af kortet fra 1787— 
88 fik man en bedre samling af 
jorden.

Meningen med den kgl. forord
ning af 1766 var foruden at hver 
mand frit skulle drive sin egen 
jord tillige skulle have den samlet 
i et eller så få stykker som muligt. 
Siden skulle bygningerne flyttes til 
denne jord, så den lange trans-
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Kort over Vonsild 1787-88 udført a f løjtnant og landinspektør G. Ahrentz, kopieret a f Fr. Feddersen.
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portvej til jordstykkerne kunne 
undgås. Som det ses, var der lang 
vej til den ideelle og rigtige løs
ning, som var det tilsigtede i den 
kgl. forordning.

Mageskiftningen der skulle fore
gå for at opnå det tilsigtede er 
gået noget trægt og er vel ikke en
gang rigtigt gennemført i dag.

Udflytningen af gårdenes byg
ninger skulle vise sig at blive det, 
der sværest lod sig gennemføre. 
Dette kræver en nærmere forkla

Paulinesminde inden udflytningen. Midt i billedet ses gamle Jens Hansen Vyjf. Bygnin
gen er formentlig opført 1112.

Vonsild by 1787-88. Gårdene er: a. Overbygård, f .  Lysholm, g. Paulinesminde, h. Nør
gård, i. Langkærgård, l. Malkstedgård, m. Tvendesminde, p. Sønderholm, r. Teglgård, 
s. Christiansminde, t. Vonsildgård, u. Nørreholm, w. Ingersholm.
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ring, og den gives næsten bedst 
ved at henvise til en beskrivelse af 
P. Rhode fra den tid, som lyder 
således:

»I året 1763 var i skovene her i 
amtet et egent optog med ulvene, 
enten snevejret eller en egen galen
skab drev dem, skal jeg ikke sige. 
Det var farligt at ride ene og ube
væbnet, ulvene søgte uden frygt 
hesten. Tænk, man dræbte dem 
inde i Kolding by (hvordan har 
det så ikke set ud i Vonsild), helt

inde i våbenhusene ved landsby
kirkerne, og de gik frem som 
blinde og galne«

Desuden var det så som så med 
retssikkerheden. Omstrejfende tig
gere og andet pak fyldte lande
vejene. Det var sådanne ting, 
man frygtede for at komme til lide 
nød under, hvis man flyttede ud 
på marken. Desforuden den læn
gere afstand til skolen og usikker
heden ved at skulle sende børnene 
ad de øde veje og endelig var man 
klar over, at der forestod et over
ordentligt, vanskeligt rydningsar
bejde på flere af udmarkerne -  jo, 
der var meget der holdt bonden i
by-

Men efterhånden kom der dog 
nogen gang i udflytningen. En 
stor brand i 1865 rømmede noget 
op i landsbyen. Branden opstod i 
C hr. Thuesen Damgårds ejendom 
(s) og bredte sig til tre andre gårde 
der ligeledes gik op i luer. Der var 
folkemarked i Kolding, så der var 
ikke mange tilbage i byen til at 
tage kampen op med ilden. Går
den, hvor ilden opstod er 
Christiansminde, der flyttede ud 
på sin hovedparcel, hvor den nu 
ligger.

Til de mest vellykkede eksemp
ler på mageskiftning og udflytning 
i sognet i dag skal nævnes: Von
sildgård, Malkstedgård og Ingers- 
holm, disse gårde har også skov
stykket liggende til det samlede 
jordstykke.

Af gårde som aldrig er flyttet 
ud, og som har ligget på samme 
sted i flere hundrede år kan næv
nes: Præstegården, Teglgården, 
Overbygård, Lysholm, Sønder
holm, og Nørreholm.

Litteratur:
I. O. Brandorff: Drikkevandet i Kolding i 
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188 ff.
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Kristian Vyff: Udskiftningen i Vonsild 
1773, Vejle Amts Årbøger 1948 s. 99 ff 
Jens A. Petersen: Fra de Otte Sogne, 
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Kolding Ungdomsforening

a f  A lfred  Gr av er s en

Kolding Ungdomsforenings for
mål er »at fremme sammenhold og 
fællesskabsfølelsen mellem de 
unge og ved folkelig og kristelig 
oplysning at hjælpe dem frem 
mod målet: En vågen dansk, kri
sten ungdom. Foreningen arbejder 
i tilslutning til Kolding Højskole
forening«.

Sådan hedder det i foreningens 
sidste lovrevision den 4. maj 
1943, hvor man har ændret nav
net »Samfund« til »Forening«, vel 
for mere at ligne andre foreninger 
under landssammenslutningen »De 
danske Ungdomsforeninger«.

Det var forfatteren Morten 
Eskesen, der i faddergave døbte 
foreningen »Kolding Ungdoms
samfund«, og det var i hans gæst
frie hjem, foreningen stiftedes den 
11. oktober 1896. En snes unge 
mennesker var mødt op efter op
fordring ved et møde i Kolding 
Højskolehjem.

Det var et par unge gartnermed
hjælpere, Poul L. Rasmussen og 
Axel Stenbæk, der tog initiativet. 
Poul Rasmussen havde i sin lære
tid i Odense gennem fem år været 
med i »Friskolens Elevforening«, 
hvor forstander Peder Møller sam
lede sine ældre og yngre elever 
hver anden søndag aften, og disse 
møder hørte til Poul Rasmussens 
lykkeligste oplevelser. Nu var han 
i foråret 1896 flyttet til Kolding, 
og her følte han savnet af jævnald
rende unge at drøfte sine tanker 
med. Om efteråret traf han en kol
lega Axel Stenbæk, og ham betro
ede han sig til. Sammen drøftede 
de planerne om at få lavet en ung

domsforening i Kolding efter erfa
ringerne fra Fyn, og hos »Madam 
Gundesen«, Allegade 4 blev de før
ste planer udarbejdet. Det skulle 
naturligvis være i tilslutning til 
Højskoleforeningen og præges af 
det grundtvigske livssyn. Det 
fandt de unge levende forståelse 
for hos forfatteren Morten Eske
sen, og i hans hjem blev så »Kol
ding Ungdomssamfund« stiftet 
med det formål: »at samles om 
foredrag, oplæsning, sang og mu
sik for derved at fremme sammen
holdet og fællesskabsfølelsen mel
lem de unge mennesker i Kolding 
og omegn, som sluttede sig til høj
skoletanken«.

Til Ungdomssamfundets første 
møde, den 25. oktober 1896 skrev 
Morten Eskesen denne hilsen:

» Vort Ungdomssamfund gerne vil 
som Lysets børn sig more.
Vor H u den står ju s t ikke til 
at regnes blandt de store.

Den lille Sandhed står med Ro 
mod nok så store Løgne, 
og virksom går dens Søndagstro 
igennem Dage søgne«.

Poul Rasmussen var foreningens 
første formand. Han havde nær 
kontakt med den gamle præst i 
Vonsild Johs. Clausen, der i star
ten var ham behjælpelig med at 
skaffe foredragsholdere og oplæ
sere, i de fleste tilfælde uden noget 
vederlag. Senere blev det pastor 
Clausens kapellan »Kandidat 
Ring«, der fik den største betyd
ning ikke alene for »Kolding Ung-

M  or ten Eskesen.

domssamfund«, men for den 
grundtvigske ungdomsbevægelse 
som helhed. Pastor Ring kom til 
Vonsild 1898 og startede her en 
ungdomsforening, som fra starten 
fik et nært samarbejde med »Kol
ding Ungdomssamfund«. -  Den 6. 
marts 1898 talte Ring i Kolding 
om »Chr. Winthers Liv og Virk
somhed«, og 10. marts deltog 
Vonsild i Kolding Ungdomssam
funds festaften, hvor skuespiller 
Hejlesen fra København læste op. 
Det var en fin aften med fælles 
kaffebord a 25 øre!

Det næste par år stiftedes flere 
ny ungdomsforeninger på egnen, 
og ved et møde i Kolding den 8. 
juli 1900 fik den energiske og initi
ativrige pastor Ring organiseret 
»De sydøstjyske Ungdomsforenin
ger«, som senere -  ved stiftende
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møde i Fredericia 5. januar 1903 
-  blev sluttet sammen med »De 
fynske Ungdomsforeninger« til 
landsorganisationen »De danske 
U ngdomsforeninger«.

I et jubilæumsskrift, som Poul 
Rasmussen og bogbinder Fensholt 
udgav til Kolding Ungdomssam
funds 25 års fødselsdag i 1921, 
fortæller Rasmussen, at medlems
tallet gik stærkt frem gennem de 
første år, hvor møderne kunne 
holdes søndag aftener på Højsko
lehjemmet. -  Men der kom trængs
ler; vi måtte ud af Højskolehjem
met. Værten mente, vi tog for 
megen plads. Ved bistand af sog
nepræsten pastor Kiørboe fik vi 
overladt en konfirmandstue, og 
her holdtes det første møde den 
27. maj 1900, hvor pastor Kiør
boe læste »Abels død«.

18. april 1901 fratrådte Poul 
Rasmussen som formand og blev 
afløst af forfatteren Jens Skytte, 
og han sørgede for, at foreningen 
kom tilbage til Højskolehjemmet. 
Her bød Højskoleforeningens for
mand Konrad Jørgensen de unge 
velkommen ved et møde 12. maj 
1901. Foreningen gik atter frem
ad.

Efter Jens Skytte overtog lærer 
Th. Thomsen hvervet som for

De fem  første form æ nd i Kolding Ungdomssamfund. Fra venstre: Poul L. Rasmussen, 
Th. Thomsen, Chr. Gundersen, L. Fuglsang, Jens Skytte.

mand, og med ham lagdes grun
den til de ugentlige møder, tirs- 
dagaftener. Lærer Thomsen gjor
de en meget betydelig indsats i sin 
formandsperiode og længe efter. 
Livet igennem var han en interes
seret og trofast støtte for forenin
gen. Og det var jo ham, der star
tede de store årligt tilbageven
dende Professor Vilhelm Ander- 
sen-aftener! Første gang den 12. 
januar 1909, da Vilhelm Ander
sen for en stopfyldt sal læste »Jeppe 
på Bjerget«.

Det var fortjent, at lærer Thom
sen blev hyldet og takket for sit 
store arbejde i foreningens tjeneste 
ved en fest den 7. oktober 1909, 
da Ludvig Fuglsang var tiltrådt 
som formand.

Fuglsang kunne fortsætte i 
Thomsens spor; han kom til at 
lede en del store møder, bl.a. en 
afskedsfest for Morten Eskesen 
(sammen med Højskoleforenin
gen), en aften, hvor skuespiller 
Hejlesen læste Holbergs »Jule
stuen«, og så en årligt fortsat 
række Vilhelm Andersen-aftener.

Den femte formand ekspedient 
Chr. Gundesen tiltrådte 19. maj 
1917. Han havde grundet en stor 
og livskraftig ungdomsforening i 
Egtved, mens han arbejdede der,

og som ny formand i Kolding ar
bejdede han for sin yndlingstanke: 
et eget hjem for »Samfundet«. I 
oktober 1918 blev der afholdt en 
bazar som grundlag for en »bygge
fond« med kalkulator Bennike og 
lærer Thomsen som »bestyrelse«. 
Dette fond blev så sent som marts 
1935, hvor lærer Søgaard Ander
sen var en energisk leder af for
eningen, suppleret ved en ny 
to-dages bazar på Højskolehjem
met.

Ved foreningens 25 års jubilæ
um, søndag den 16. oktober 1921 
var kirken pyntet til en smuk 
gudstjeneste med et påfølgende 
samvær på Højskolehjemmet, 
hvor De danske Ungdomsforenin
gers formand Olaf Nielsen, Nr. 
Aaby og pastor Madsen, Egtved 
talte. Om aftenen fest ved blom
stersmykket kaffebord og med 
ikke mindre end 5 nydigtede san
ge. Lærer Thomsen holdt den 
egentlige festtale og fremdrog min
der fra de forløbne 25 år. Lærer 
Klausen bragte hilsen og lykønsk
ning fra Højskoleforeningen, og 
lærer Thomsen, bogtrykker Fugl
sang og pastor Kiørboe blev hyl
det og udnævnt til æresmedlem
mer. Om tirsdagen -  den faste mø
deaften -  fortsattes festen med en 
»fælleslæsning« i teatersalen af 
»Eventyr på fodrejsen«. Så det har 
været et rigtigt jubilæum!

Det næste store jubilæum, 
40-års jubilæet i 1936 formede 
sig for så vidt efter samme møn
ster. Det begyndte med gudstjene
ste i kirken, hvor pastor Ring fra 
Næstved, De danske Ungdomsfor
eningers tidligere formand og 
egentlige leder fra starten i 1903, 
og pastor Norden toft prædikede. 
Om aftenen festligt samvær på 
Højskolehjemmet med sang og 
musik og fremførelse af en meget 
smuk kantate, som lærer Thom 
sen havde skrevet til dagen.

Men der var jo sket en masse i 
de mellemliggende 15 år. Jeg kom 
først til Kolding sommeren 1923, 
-  som nittenårig ung kommis hos
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På udflugt med Kolding Ungdomssamfund ca. 1900.

B. Aagard på Rendebanen, og jeg 
kendte på det tidspunkt ingen her 
i byen. Men jeg fandt mig hurtigt 
til rette og fik gode venner, først 
vistnok på Møller Jensens danse
skole, og senere i ungdomsfor
eningen, hvor jeg gennem de godt 
to år, jeg i denne omgang arbej
dede i Kolding, havde rige ople
velser.

Jeg tror mit første møde i Ung
domssamfundet har været en af de 
store professor Vilhelm Ander
sen-aftener. Så har det været 23. 
januar 1924, hvor Vilhelm Ander
sen talte om digteren J . P. Jacob
sen -  for en stopfyldt sal på Høj
skolehjemmet.

Som nyt medlem fulgte jeg nu 
foreningens virke fremefter. Ved 
et medlemsmøde i februar læste et 
af de lidt ældre medlemmer, pro
visor Ravnhol t »Indkvarterin
gen« af Henrik Hertz, og ved fa
stelavnsgildet på Alhambra 11.

marts spillede Ravnholt med i 
Heibergs »De uadskillelige«. Det 
var indledningen til et stort og tro
fast arbejde i Ungdomssamfundets 
tjeneste.

Ved generalforsamlingen 6. maj 
blev Ravnholt foreslået og valgt 
som formand. Det viste sig, han 
havde både evne og vilje til at 
gøre en indsats i »Samfundets« tje
neste.

Om sommeren fungerede et sær
ligt »gåtursudvalg« med bogbinder 
Fensholt som leder, og jeg husker 
endnu mange friske vandringer i 
skoven, mens vi sang »Tyv, ja, tyv 
det skal du være, for du stjal min 
lille ven; men jeg har det håb til
bage, at jeg får mig en igen«! Eller 
vi legede »To mand frem for en 
enke«. Jeg gad vidst, om unge i 
dag ville være med her -  jeg tviv
ler!

En aften i eftersommeren var vi 
inviteret til havemøde hos gartner

Rasmussen, foreningens stifter; 
han var enestående gæstfri og 
fulgte foreningen med aldrig svig
tende interesse lige til sin alt for tid
lige død 21. april 1926, kun 52 år 
gammel. Han har gennem de 30 
år skrevet en mængde sange til 
foreningens møder, fester og ud
flugter, og han hjalp mig med at 
få lavet en avis, »Fastelavnsriset« 
til fastelavnsfesten på Alhambra 
8. marts 1925, hvor jeg havde en 
rolle i Hostrups »Feriegæsterne«. 
Gennem årene har der været spil
let megen dilettantkomedie -  som 
det dengang hed, nu hedder det 
»amatørteater«. Indøvelsen foregik 
oftest omkring i hjemmene hos 
gæstfri ældre medlemmer eller 
forældre, og det har været herlige 
aftener for os unge dilettanter.

Her har jeg nok gjort mig lidt 
bemærket, for ved generalforsam
lingen 12. maj 1925 kom jeg i be
styrelsen og sammen med den nye
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næstformand, bogholder Änglars 
Nielsen valgt som delegeret til 
D.d.U.s. årsmøde i Haderslev. Det 
var første gang, jeg deltog i et års
møde, og det blev en betagende 
oplevelse; det var det første års
møde i Sønderjylland efter genfor
eningen, og det gav stævnet et 
særlig højtideligt præg.

November 1925 forlod jeg Kol
ding for at komme på Handelshøj
skole i Aarhus, og der gik otte år, 
før jeg igen kom til Kolding. Og 
så blev jeg påny medlem af »Kol
ding Ungdomssamfund«. Der var 
sket meget i tiden der var gået.

Ved julefesten 1925 tog man af
sked med Ungdomssamfundets 
gode ven og mangeårige støtte, 
æresmedlem pastor Kiørboe, og 
om foråret 1926 bød man velkom
men til den nye sognepræst Bene
dikt Norden toft. Formanden, pro
visor Ravnholt arbejdede utrætte
ligt for at skaffe foreningen et 
hjem, hvor de unge kunne samles 
mellem møderne på Højskole
hjemmet, og det lykkedes at få et 
lille lokale stillet til rådighed i 
Højskolehjemmets bygning, Ny 
Østergade 4 (det nuværende Grå- 
brødregade) med frk. Olga Niel
sen som værtinde. Det blev indviet 
23. februar 1926, og også her, 
som så ofte før, havde Ravnholt 
skrevet en god, alvorlig sang. Det 
hedder her til indledning: »Midt i 
Verdens travle Færden bygt vi har 
et Hjem«, og sidste vers slutter:

»Stå da trygt i Livets Storme 
Kolding Ungdomshjem;
Livet bag din Væg sig form e  
sundt fo r  alle dem, 
som vil Ungdomstiden værne, 
sætte Hegn om Livets Kærne.
A lt vort A rbejd’ om dig være 
virket til Guds Ære«.

Det var dog klart, at det lille 
hjem måtte være en midlertidig 
løsning, og da man i efteråret 
1927 fik tilbudt lokaler i »den 
gamle Fattiggaard« på Svietorvet, 
tog man afsked med hjemmet i Ny

Østergade og sagde farvel til fru 
Schnor, der sidst havde hjulpet 
som hjemmets værtinde.

I det nye velindrettede hjem på 
Svietorvet påtog snedker Karl Pol 
og hustru sig hvervet som værter, 
og her kunne de unge komme om 
aftenen og hygge sig om skakspil
let og få en billig kop kaffe. Og 
der var rimelig god plads til al
mindelige medlemsmøder tirs
dagsaftener. Sommeren 1930 fik 
man på loftet indrettet et nødtørf
tigt ungdomsherberg med en snes 
sovepladser, og herberget havde 
allerede det første år 400 overnat
ninger. Vandrebevægelsen, der 
var vokset frem i Tyskland, var 
endnu ikke rigtig slået igennem 
herhjemme, så det var for en stor 
del unge tyske, der overnattede 
her -  under ret primitive forhold.

Desværre måtte herberget op
høre to år senere, da kommunen 
skulle bruge bygningen til indret
ning af rutebilstation. Ungdoms
samfundet måtte ud og fik for en 
kort periode to hyggelige stuer 
med køkken i købmand Thøger- 
sens bagejendom, Jernbanegade 
20. 1. oktober 1935 flyttede for
eningen atter ind i Ny Østergade 
og denne gang i nyistandsatte 
udvidede lokaler -  med passende 
god plads til almindelige med
lemsmøder. Større møder blev sta
dig holdt på Højskolehjemmet, 
ofte i samarbejde med Højskole
foreningen.

Efter syv begivenhedsrige år fra
trådte Ravnholt som formand og 
efterfulgtes af lærer Arnold Sø- 
gaard Andersen. Han var i for
vejen godt kendt, både med og i 
Kolding Ungdomssamfund, hvor 
såvel han selv som hans moder, 
fru Karen Søgaard Andersen og 
hans søskende gennem årene hav
de været aktivt med i arbejdet. 
Han var allerede dengang kendt 
som en fremragende skuespilfor
tolker. Som ny formand læste han 
26. oktober 1932 Kaj Munks »Or
det«, og mange gange senere har 
han glædet foreningens medlem

mer -  og mange andre -  med sin 
fine skuespiloplæsning, ofte for 
en fyldt sal på Højskolehjemmet.

Fælles med Højskoleforeningen 
afholdt Ungdomssamfundet den 
8. december 1932 en storstilet 
100-års-mindefest for den store 
norske digter Bjørnstjerne Bjørn
son. Dygtige amatører fra de to 
foreninger opførte på teatret 
Bjørnsons »En Fallit«, indledt af 
en vægtig prolog, skrevet af Tho
mas Thomsen og læst af købmand 
Holger Kelstrup. Aftenen sluttede 
ved et festligt samvær på Højsko
lehjemmet med taler og Bjøm- 
son-sange.

Ved nytårsfesten 9. januar 1934 
tog man en hjertelig afsked med 
den tidligere formand provisor 
Ravnholt, der nu rejste fra Kol
ding for at blive apoteker i Nr. Ne
bel.

Søgaard Andersens indsats ved 
bazaren i marts 1935 er tidligere 
periferisk nævnt, men fortjener at 
fremhæves for det meget store ar
bejde, der var lagt i dette arrange
ment, som gav et pænt tilskud til 
»byggefondet«.

Som tidligere antydet var jeg ef
ter min genkomst til Kolding påny 
blevet medlem af Ungdomssam
fundet, og ved generalforsamlin
gen maj 1934 kom jeg i bestyrel
sen. Året efter trådte Søgaard An
dersen fra, og jeg blev formand 
gennem de følgende 4 år.

Af særlige begivenheder i min 
tid er allerede nævnt den store 
40-års jubilæumsfest i 1936.

Til et foredrag af Biskop Rud, 
Odense, har der været meget stor 
tilslutning. Rud talte om »Ung
dommen og det seksuelle spørgs
mål«, og det var jo  dengang en 
usædvanlig provokation.

Det dristigste arrangement i min 
formands tid var nok i samarbejde 
med Højskoleforeningen Betty 
Nansen-teatrets opførelse af Leck 
Fischers »Barnet« med Henrik 
Bentzon i hovedrollen. Det var et 
økonomisk vovespil, men til alt 
held påtog Højskoleforeningen sig
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at dække underskuddet, -  som en 
forsinket gave til Ungdomssam
fundets 40-års Jubilæum.

Redaktør Thorvald Laursen, 
»Dansk Ungdom«, har talt om 
»Vandrebevægelsen«, og det blev 
optakten til Ungdomssamfundets 
interesse og medvirken til i samar
bejde med vandrelauget og øvrige 
ungdomsorganisationer under 
Herbergsringen at få bygget et 
kommunalt vandrehjem på »Tivo
li«. Det åbnede i maj 1938 og be
tegnes som landets skønnest belig
gende.

De almindelige møder blev for 
en stor del dækket af egne med
lemmer; således har Anglars Niel
sen talt om »Musikkens historie 
fra de ældste tider til vore dage«, 
og maler Chr. Jensen har vist lys
billeder fra sine rejser. Selv har jeg 
vovet mig ud med oplæsning og 
sågar holdt et foredrag om »Karen 
Jeppe«, som jeg dengang var me
get optaget af.

Jeg har indtil nu i det væsentlige 
kunnet basere min artikel på de 
gamle protokoller fra starten i 
1896 og frem til marts 1937. De 
findes arkiveret i bibliotekets lo
kalhistoriske afdeling, men man 
savner jo  forhandlingsprotokoller
ne for tiden, der fulgte. De efterly
ses herved!. Det sidste »bogførte« 
referat er fra 16. marts 1937, hvor 
Søgaard Andersen læste Poul Sa- 
rauws »Den kloge Mand« for fuldt 
hus på Højskolehjemmet. Forin
den er der et avisklip fra 21. ja 
nuar med referat af en ganske sær
lig festlig Vilhelm Andersen-aften. 
Det var denne gang et fællesarran
gement for Ungdomssamfundet 
og Højskoleforeningen, og det 
skulle være 29. gang Vilhelm An
dersen besøgte »Kolding Ung
domssamfund«. Den aldrende, 
men stadig livsfriske professor 
blev ved sin indtræden i salen hyl
det med begejstret håndklap af 
den store forsamling. Til gengæld 
indledte Vilhelm Andersen sin 
tale med tak til »min Ven, Velyn

Bestyrelsen i Kolding Ungdomsforening 1943. Forrest i midten formanden A. V. Haage
rup.

der og Impressario Lærer Thomas 
Thomsen, som nu har nået den 
samme Emeritus-Alder som jeg«! 
Lærer Thomsen var nylig fyldt 
70!

Det må blive lidt spredt og sum
marisk, hvad jeg kan fortælle om 
tiden, der fulgte, bygget på hu
kommelse og tilfældig avisomtale. 
Under krigen var Højskolehjem
met beslaglagt af den tyske værne
magt. Ungdomsforeningen måtte 
opgive sit hjem i Gråbrødregade, 
men fik ny lokaler til rådighed hos 
»Fritidsklubben«, en nyskabelse i 
tiden under besættelsen, stiftet af 
en kreds af socialt og nationalt in
teresserede mennesker i byen. Til 
»Fritidsklubben« blev der indrettet 
mødelokaler med køkken og toilet 
i biblioteksbygningens loftsetage, 
og her kunne Ungdomssamfundet 
holde sine tirsdagsmøder gennem 
en årrække -  frem til 1958, hvor 
foreningen fik husly i Fritidshjem
met, Vifdam 45.

Efter min afgang i 1939 blev 
bibliotekar A. V. Haagerup for
mand for »Kolding Ungdomssam
fund«, og under hans ledelse og 
ansvar reviderede generalforsam
lingen den 4. maj 1943 forenin
gens love og byttede »Kolding 
Ungdomssara/iznc?« ud med »Kol
ding U ngd om sfor ening«.

Og så er jeg fremme, hvor jeg 
begyndte! Men selv om historien 
slet ikke er færdig, må jeg slutte 
her i håb om, at de savnede for
handlingsprotokoller må spores 
og dukke op i arkivet!

P.S. Måske lever Kolding Ung
domsforening endnu. Men så har 
den ligget i dvale siden 1963, hvor 
»Brevsprækken« er det sidste livs
tegn.

Og hvis ungdomsforeningen er 
afgået ved døden, så er begravel
sen foregået i stilhed.
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Del-restaurering 
af Helligkorsgade 18
a f  Paul Platz

Bygningens status og stand 
Opført i 1589 er huset nu den 
ældste bevarede bygning i Kol
ding. Bemærkelsesværdig er huset 
med, sin høje kampestenssokkel, 
stejle rejsning, sin fra andre huse 
adskilte beliggenhed med gavl til 
gaden, samt tillige at huset ikke 
har undergået større ændringer 
gennem de forløbne fire århundre
der.

Husets stil er af nordtysk af
stamning og er karakteristisk ved 
sine stokværksfremspring, hvor 
»knægte« gentages to gange og an
vendes desuden som støtte for 
skalkene der bærer det store tag
udhæng.

Gadegavlen pynter sig med disse 
stokværksfremspring, idet små 
bjælkehoveder og knægte, tap
pede i den bagved stående faste 
gavlbinding giver det udseende af, 
at huset er knægtbygget. Husets 
virkelige konstruktion skal dog 
ikke findes i gavlene, men der
imod i de skjulte langsider, som er 
byggede med høj stolper.

Tagkonstruktionen er udført 
som saddeltag med traditionel ha
nebånd i 9 fag med halvvalm til 
havesiden. Oprindelig var huset 
kun omtrent halvt så langt som 
nu. De sidste 4 fag mod haven er 
bygget til forholdsvis kort tid efter 
1589. Fagdybden svinger fra 150— 
160 cm, hvilket har nødvendig
gjort en styrkelse af lægterne med 
en mellemafstivning.

Vindskeder af gammel oprindel
se er senere tilføjet og udført som 
underliggende afdækning med

Gavl mod gaden, opmålt 1915. Gavl mod haven, opmålt 1915.

Østside, opmålt 1915.
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»staf« fastgjort til bindingsværk, 
herpå vindskede med savsnitsud
skæring og overliggende dæk- 
brædt. Disse samt de tidligere tag
sten stammer formodentlig fra den 
store restaurering, som blev fore
stået af arkitekt Christian Borch i 
1916. Den seneste restaurering

Interiør stueetage med kogested og vindeltrappe til 1. sal.

blev foretaget i 1939 under ledelse 
af arkitekt J. K. Jepsen.

Foranstående er indledning til 
det projektmateriale, der blev ud
ført i vinteren 1982, for udskift
ning af tag. Heri afsløres det, at 
der i husets nyere historie er sket 
ting, som har gjort at netop dette

borgerhus står som et af byens 
bedst bevarede huse. -  Nemlig to 
omfattende istandsættelser, i 
henh. 1915 og 1937. Men allerede 
før 1915 er der sket det særlige at 
huset har været beboet i en menne
skealder af skomager P. M. Møl
ler der var kendt som original, an
tikvitetssamler og arkæolog. Sko
magermester P. M. Møller havde 
bl.a. benyttet sit liv til at vedlige
holde ejendommen i Helligkorsga
de, således at huset ikke har un
dergået væsentlige ændringer som 
ikke er registreret siden midten af 
1800-tallet.

Skomager P. M. Møller har 
gjort optegnelser, ladet tegne in
ventar efter fundne dele, alkover 
og paneler fra 1600-tallet.

I 1915 dør skomagermester 
P. M. Møller og et konsortium 
overtager ejendommen og henven
der sig til en museumsmand, Chri
stian Axel Jensen for at få en vur
dering af husets bevaringsværdi, 
idet Jensen har kendt P. M. Møl
ler og allerede havde foretaget en

Tværsnit og indvendig opstalt mod nord. Længdesnit og indvendig opstalt mod vest. Restaureringsprojekt 1982.
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registrering i 1899. Koldingarki- 
tekten Chr. Borch udarbejder sam
tidig opmålinger af de værende for
hold og projekt for istandsættelse 
og indretning af smålejligheder. 
Alle foranstående oplysninger er 
dukket op, dels i form af gamle 
tegninger og regnskaber i Kolding 
kommunebibliotekers lokalhisto
riske samling, dels i form af Chri
stian Axel Jensens registrering 
som findes i kopi på Museet på 
Koldinghus.

I 1937 foretages en istandsættel
se ved arkitekt Jepsen, Kolding. 
På dette tidspunkt indrettes huset 
med erhvervslokaler som nu, disse 
lokaler har før Turistbureauet 
tjent som damefrisørsalon. Fra 
denne periode savnes tegningsma
teriale.

Ejendommen Helligkorsgade 18 
er af alle koldingensere kendt som

Helligkorsgade 18 ca. 1900.

»Turistbureauet«, idet Kolding 
Turistbureau ikke blot tager sig af 
udefra kommende turister, men 
også gennem bl.a. »Kolding Træf« 
er et udstrakt serviceorgan for by
ens borgere. Byens borgere kender 
derfor det veloplagte personale i 
huset med den særlige spændende 
atmosfære, men få har vidst at 
personalet tidligere frøs sig igen
nem vintrene i det utætte 
bindingsværkshus med et primi
tivt og nedslidt varmeanlæg fra 
1937. At mennesker fik kløe i hå
ret, og skrivemaskiner brød sam
men på grund af ustandselig drys 
af skidt fra etageadskillelserne. 
Det lagde dog en dæmper på stø
vet, når det regnede, da taget også 
var meget nedslidt og utæt. -  År
sagerne til disse problemer var fle
re. Dels var det gamle borgerhus 
forhen kun nødvendigt vedlige

holdt, og dels har huset aldrig væ
ret beregnet til det vi forventer i 
dag af et indeklima på ca. 20°. 
For sagen er, jo mere man fyrer, jo 
mere revner og sprækker huset, jo 
mere trækker det, så det er jo en 
ond cirkel. Det helt udtørrede ler
indskud dryssede ud mellem rev
nerne i loftbrædderne når de tun
ge bybusser kørte gennem Hellig
korsgade.

Nu er den tunge trafik blevet 
flyttet til Brostræde, hvilket er en 
velkommen aflastning for de gam
le huse, der rystes i deres grund
vold hver gang en vogn kører 
forbi.

Huset ejes nu af Kolding Kom
mune, og administreres alminde
ligvis af borgmesterkontoret, hvor 
man længe har vidst, at huset var i 
begyndende forfald. Men da både 
riget og kommunen fattes penge 
var gode råd dyre. Byens vise fæd- 
re m/k fandt dog udvej ved at 
lade tagarbejdet starte delvis som 
beskæftigelsesarbejde for langtids
ledige bygningshåndværkere, såle
des at arbejdet blev udbudt på be
tingelse af at halvdelen af de be
skæftigede skulle være langtidsle
dige, og som daglig tilsynsførende 
må vi sige at det har været en god 
arbejdsplads, hvor byen har fået 
noget for pengene.

Nyere historie
Nedslidningen af ejendommen, 
især det utætte tag og fyringsøko
nomien har længe været et kendt 
problem. Umiddelbart har ingen 
turdet tænke på hvad en traditionel 
totaltrestaurering ville koste. Kol
ding besluttede derfor som meget 
rimeligt er, kun at gøre det nød
vendige. Udskiftning af taget blev 
puttet ind i en pulje og udbudt 
som delvis beskæftigelse af lang
tidsledige bygningshåndværkere. 
Miljøministeriet fulgte op med at 
bevilge merprisen på håndlavede 
tagsten, som hører et sådant hus 
til. -  Beslutningen var taget og 
Turistbureauet flyttede i vinterens 
kulde midlertidigt ind i Kloster-
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gården. Da huset nu var rømmet 
blev der taget stilling til at lade 
udarbejde et projekt for energibe
sparende foranstaltninger, dvs. 
udskiftning af varmeanlægget, og 
isolering i det omfang det ville 
være muligt i et bindingsværkshus 
uden at berøve et sådant hus sin 
særlige karakter. Varmeisolerin
gen er sket ved at isolere mod kæl
der og loftrum. -  Ydervæggene 
er i arbejdsrummene forsynet med 
træpaneler i højde ned vindues- 
brystningerne. Der er her taget ud
gangspunkt i bestående paneler i 
værelset på 1. sal. Bag både ny og 
gamle paneler er der isoleret, og 
der er udvist stor varsomhed her
med. Nyt varmeanlæg er etableret.

Endelig er toiletforholdene ajour
ført således, at turistchefens kon
tor ikke længere skal tjene som 
forrum til toilettet og køkkenet. 
De bygningsdele som er berørt af 
disse såkaldte energibesparende 
foranstaltninger er blevet malet 
indstemt med farver der fand
tes i huset i forvejen, medens 
øvrigt er urørt. En og anden ville 
måske have fundet at flere detaljer 
burde have været omfattet af re
staureringen men den økonomiske 
nødvendighed kan i en sådan sag 
også opleves positivt, forstået såle
des at man ikke forfalder til »over
restaurering« med fare for at fjerne 
husets egentlige identitet.

Kan man ikke gøre alt må man 
prioritere. Nu er tagværket istand
sat og gammelt tømmer konser
veret. Nye tagsten er oplagt, var- 
meforholdene er ajourført. For hu
sets sundheds skyld overvejes i 
øjeblikket hvordan man skal tack
le den udvendige vedligeholdelse. 
I den bedste mening er huset ble
vet malet med syntetisk maling, -  
hvilket imidlertid hindrer huset i 
at »trække vejret«. Dette forhold 
må ændres ved at huset igen kal
kes, i modsat fald vil huset hurtigt 
forfalde. Der skal også tages stil
ling til husets vinduer, de nuvæ
rende er meget tyskprægede, men 
huset er jo også et gammelt græn

setilfælde. Til disse vurderinger 
vil gamle opmålinger og optegnel
ser være en uvurderlig støtte.

Helligkorsgade 18 er nu igen 
»beboet« af Turistbureauet, og 
sammen med personalet er det 
med relativ små midler lykkedes 
at passe det gamle standardinven
tar ind således, at vi i dag har en 
moderne arbejdsplads i en histo
risk ramme, hvorfra turister og by
ens borgere kan betjenes.

Restaureringsarbejdet er fore
stået af husbygningsingeniør A. 
Vajnø Jeppesen og arkitekttegne
stuen, Pakhustorvet ApS v./Paul 
Platz. Hovedentreprenør J. Gilling.

Plan a f stueetage. 
Restaureringsprojekt 1982.

Interiør 7. sal.

Plan a f 1. sal.
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Prins Frederiks amme

a f  Ingrid  Bruun

24. maj 1674 døbte præsten i 
Vonsild hr. Rühde et slegfred
barn, et barn uden for ægteskab, 
hvad der just ikke var nogen sjæl
denhed. At moderen hed Martha 
Torsdatter og var fra Norge, var 
vel heller ikke noget at tale om, da 
Danmark og Norge jo hørte sam
men. Barnet fik navnet Birgitte og 
kom vel til at hedde Christensdat- 
ter, da faderen skulle være en karl 
af Jylland ved navn Christen Han
sen.

Men præsten vedføjer, at denne 
Martha Torsdatter havde før væ
ret amme for »vor ridefoged Chri
stian Synderman på Vargårde i 
Hejis, da dennes hustru op- 
ammede prins Friderich i Køben
havn«.

Nu bliver det interessant. Frede
rik IV var født i 1671, og det må 
ridefoged Syndermanns barn jo 
også være. Men hvad gjorde nu ri
defogedens hustru værdig til den 
store ære? For det første skulle 
hun være sund og stærk, og man 
kan ikke se bort fra, at der blev 
spurgt om hendes ydeevne, både 
mængde og længde, for en prins 
skulle vel have det bedste der 
kunne skaffes. Hun skulle vel 
også være af ret god familie?

Den gode pastor Rühde hjælper 
os også med at finde ridefogedens 
hustrus herkomst. Præsten skriver 
nemlig lange levnedsbeskrivelser 
for sine sognebørn, og vi er hel
dige at have en broder til madam
me Søndermann her i Vonsild. 
Det kunne være fristende at skrive

Frederik IV. Portrætteret 1693 a f Hyacinte Ricaud. De danske kongers kronologiske 
samling på Rosenborg.

hele denne mands testamonium, 
men det er jo en helt anden sag. 
Vi er dog nødt til at have det i 
store træk for at sige lidt om fami
liens status.

Jeb Nissen Smed var født i Sdr. 
Bjert i 1632. Faderen var den »ær
lige, agtede og velforstandige« 
mand Niss Jessen, moderen 
»ærlige, dydige og gudfrygtige«
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kvinde Helle Erichs, salig Kier
sten hr. Johannisses søsterdatter, 
født i Bundegård. Hr. Johannes 
må være den gamle pastor Schrø
der.

Jeb Nissen Smed var yngst af 3 
helsøskende, der var broderen Jess 
Nissen Smed, der siden havde går
den efter faderen, og så var der sø
steren Eli, vel nok Ellen, på Var
mark.

Jeb Nissen Smed blev ikke bare 
kaldt smed, han var i lære i 3 år 
hos ærlige og fornemme mand 
Iver Nielsen Møllsvend i det der 
nu (1695) kaldes Ivers Mølle. Ef
ter at have været i Haderslev, 
Taps og Seest Mølle, hvor Iver 
Nielsen siden boede, fik Jeb Nis
sen Smed værksted i Dalby sogn 
ved Kolding. Han blev gift med 
Barbara Pedersdatter af Tved. 
Under krigen flygtede alle til Kol
ding. De blev indlogeret i Mogens 
Erichsens hus (Helligkorsgade 20, 
nu Borgerkroen) hvor Barbara Pe- 
tersdatter lå syg og blev berettet af 
pastor Rühde fra Vonsild, der 
som han skriver nys var kommet 
hertil.

Der var pest i landet, og forhol
dene var forfærdelige. Kolding 
kirkebog beretter om masser af 
døde, men det kan bevises, at 
langt de fleste af omegnens folk, 
der døde i Kolding, ikke blev op- 
tegnede i byens kirkebog, da de 
blev ført til deres hjemsogns kir
kegårde. Sådan gik det også Jeb 
Nissen Smeds hustru, hun døde i 
Kolding og blev begravet i Dalby. 
Den lille datter kom til faderens 
halvbror i Sdr. Stenderup, hvor 
hun døde kort efter.

Mogens Erichsen var rådmand i 
Kolding, men han var død allere
de i 1650, han var født ca. 1597, 
var første gang gift med Karen 
Anchersdatter, der skulle være 
datter af borgmester og tolder i 
Kolding Ancher Mogensen. Mo
gens Erichsens anden hustru hed 
Inger Poulsdatter, vist af præstefa
milie fra Seest, til hvis kirke hun 
skænkede en lysekrone, måske

som tak for beskærmelse i krigen, 
måske som et minde over hendes 
17-årige søn Iver, der døde af pest 
i september 1659, 17 år gammel.

Med denne familie må familien i 
Sdr. Bjert have været beslægtet, si
den de blev optaget i huset under 
krigen, og man forstår nu bedre, 
at Ellen Ridefogeds blev prinsens 
amme, da den kongelige familie 
ofte var på Koldinghus og havde 
gode forbindelser her.

I de kongelige kammerregnska
ber kan man finde oplysninger om 
den løn Nelle Søndermann fik for 
sin amning. I august 1673 står 
som udgift: »Hans kgl. højhed 
prins Frederiks amme Nelle Søn- 
dermands foræring 200 rigsdaler 
-  nok Nelle Søndermands tvende 
års løn 100 rigsdaler«. Nelle Søn
dermann har altså efter to år kun
net vende tilbage til sin egen fami
lie i Hejis. I 1676 fik hun yderlige
re 50 rigsdaler »af nåde« af den 
kongelige familie.

Hejls sogns kirkebøger er des
værre ikke bevarede fra den tid, så 
Ellen Nisdatter kan ikke findes ad 
den vej.

Mogens Erichsens hus, Helligkorsgade 20, 
nu Borgerkroen. Foto fra ca. 1900.

Vargårde i Hejis får man bedst 
oplysning om gennem gamle 
Knud Krags bog om sognet. 
Knud Krag var født i Hejis 1829, 
døde i Hejis 1917. Han skriver: 
»Vargårde er en gammel adelig 
domænegård hørende under 
Hejis, beliggende i sognets østre 
side ned til Lillebælt. Den hørte 
nok til Hejis, men er ikke opført i 
den gamle jordebog, havde intet i 
de fleste tilfælde at gøre med sog
net, hverken vejvæsen eller andet, 
var tiendefri, som den er endnu 
(1911), fri for al ægtkørsel og of
fentligt arbejde, havde selv jagtret
ten, kort sagt en fri stat under her- 
remændene. Gården var også fri 
for indkvartering og levering af 
fourage til hærens magasiner. Den 
ejedes af herremænd indtil 1574, 
da døde den sidste, Joakim  
Breide, der ligger begravet midt i 
Hejis kirke sammen med hustru
en. Frederik II købte efterhånden 
gården af arvingerne, og den kom 
under staten, der forpagtede den 
ud, indtil den i 1791 solgtes til ud
stykning«.

Ridefoged Christian Sønder
mann var vist aldrig fadder i Von
sild, men hustruen var der flere 
gange, altid som gudmoder, hun 
kaldtes da Nelle Søndermanns el
ler ridefogedinde. Nelle eller Eli, 
det må være den samme.
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De amtshistoriske årbøger -  
og Kolding
a f  Inge Ladegaard

Siden Vejle Amts Historiske Sam
fund i 1905 begyndte at udgive 
sine årbøger, er der i disse publi
kationer fremlagt et stof, der er til 
meget stor glæde og oplysning for 
folk, der interesserer sig for deres 
bys og egns historie og som gerne 
vil vide mere om begivenheder og 
personer, der knytter sig til Vejle 
amt.

Mange historiske begivenheder 
har præget livet i amtet, og mange 
lokalhistoriske forfattere har i for
skellig form behandlet dette stof.

I årbøgerne findes en hel del 
skildringer af fremtrædende perso
ner, og jeg nævner i flæng navne 
som: Agent Jens Peter Wissing, 
borgmester Junghans, pastor Jo 
hannes Ryde fra Vonsild, »stude
kongen«, major J . P. Ingwersen 
fra Viuf, politikeren Chresten 
Berg og mange, mange flere.

Foruden skildringer af amtets 
kirker, præstegårde, gamle byg
ninger og lignende finder man be
retninger om krigsbegivenheder, 
lige fra svenskerne tog over isen 
på Lillebælt i 1659, gennem 
Treårskrigen, krigen i 1864 og alle 
de fremmede troppers ophold i 
amtet, og til skildringen af »De 
hvide Bussers« ankomst til Kol
ding i besættelsestidens sidste må
neder.

Koldinghistorikeren P. Eliassen, 
der selv var medstifter af Vejle 
Amts Historiske Samfund, var en 
meget flittig bidragyder til årbø
gerne. I registret står han med 51 
henvisninger til stof, der stammer 
fra hans pen.

P. Eliassen blev fra starten den 
23. september 1904 indvalgt i be
styrelsen, og som medlem af re
daktionsudvalget kom han til at 
øve en betydelig indflydelse på år
bogens indhold. I 1911 blev han

»Fønix«, Adelgade ca. 1900.

formand for udvalget, og det lyk
kedes ham at opbygge en amtshi
storie, der skildrede fortidens til
dragelser for nutidens læsere på 
en meget inspirerende måde.

Det er kendt for de fleste, at Eli
assen udgav sin store bog: »Kol
ding fra Middelalder til Nutid« i 
1910, men inden den tid er en del 
af forarbejderne bragt som artikel
stof i de historiske årbøger. Det 
drejer sig f.eks. om: Bidrag til Kol
ding Bys Historie i det 19. Aar-
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Forfatter, redaktør P. Eliassen 1874-1928.

hundrede (årbogen for 1905) 
hvori man kan læse om, hvordan 
byen så ud i 1820erne og 1830eme, 
og om hvordan dagliglivet for
mede sig på den tid. Artiklen er 
på 50 sider og giver absolut læse
ren lyst til at gå i gang med den 
store bog. Af samme forfatter (i år
bogen for 1911) findes artiklen 
om: To Koldingborgmestre, og 
her drejer der sig om Jens Jørgen 
Riis (1691-1779) og Hans Jung- 
hans (1726-1818). Hugo Matthi
assens artikel: Det middelalder
lige Kolding. Paa Grundlag a f  
I. O. Brandorjfs Undersøgelser, 
(årbogen 1929) vil nok træffe en 
del interesserede læsere, og det

samme gælder N. H. Stephen 
Dahis artikel fra 1927 om Slotsha
ven ved Koldinghus. Om Indskrif
ter fra  gamle Huse i Kolding 
skriver I. O. Brandorff i 1908 år
bogen, og gør her opmærksom på, 
at der på dette tidspunkt er fundet 
35 indskrifter, alle i den midterste 
bydel, og at den ældste skriver sig 
fra 1576. Alle stammer fra bin
dingsværksbygninger, og den æld
ste er en egetavle, der måler 
94x31 cm. Den har været anbragt 
over en dør i ejendommen »Fønix« 
i Adelgade, der tildels var samti
dig med tavlen. Den manende ind
skrift (på latin) lyder i dansk over
sættelse: Guds velsignelse gør rig,

men der må arbejdes. Navnet 
Hans Ebesøn 1576, der står ne
derst, peger hen på kæmner Hans 
Ebesøn, der nævnes i en rådstue
protokol fra 1564, da han som 
kæmner aflagde regnskab for 
1200 lod sølv, som Kolding by 
lånte Frederik den anden. Tavlen 
er på Koldinghus.

Ludvig Thomsen fortæller i 
artiklen: M usiklivet i Kolding i 
Begyndelsen a f det 19. Aarhund- 
rede (årbogen 1932) om forskelli
ge kendte Kolding-musikere.

Fra Treårskrigen fortæller I. O. 
Brandorff Minder fra  de dan
ske Kanonbaades Deltagelse ved 
Kolding den 23. April 1849. (år
bogen 1924) og P. Eliassen: Nogle 
Træk fra  Kolding fra  Treaarskri- 
gen (årbogen 1922).

Lad mig slutte med at nævne 
Gunnar Engbergs artikel i årbo
gen fra 1975: To episoder fra  be
frielsesdagene i Kolding 1945.

I alle disse år, fra 1905 og indtil 
nu, er der samlet så meget læse- 
værdigt og interessant stof i disse 
historiske årbøger, at det varmt 
må anbefales alle lokalhistorisk 
interesserede at give sig i kast med 
dem.

En analyse af alle disse årbøger 
og i det hele taget af alt stof, der er 
trykt i bøger og tidsskrifter i ca. 
500 år (fra ca. 1490-1975) vedrø
rende personer, steder og begiven
heder i Vejle amt finder sted i dis
se år, og vil munde ud i en lokal
historisk bibliografi over Vejle 
amt, på linie med de bogfortegnel
ser der p.t. udarbejdes i de øvrige 
amter i Danmark.

Disse opslagsværker vil hjælpe 
med til, at enhver lokalhistorisk 
interesseret ved at slå op på det 
stednavn eller den person, han ar
bejder med, kan blive orienteret 
om hvad der findes af læsestof om 
netop det emne, han selv interesse
rer sig for.

En del af de gamle årbøger kan 
stadig købes ved henvendelse til 
Konrad Jørgensens Bogtrykkeri.

29



106-årig byggeforening

a f  M arie R avn

Starten og det første byggeri 
Kolding Arbejderforenings bygge
forening stiftedes den 17. septem
ber 1876 og er indregistreret som 
et andelsselskab.

Det er en forening, som har vir
ket i stilhed og beskedenhed, men 
som ikke desto mindre har sat 
sine spor i byens udvikling.

Byggesagen blev først taget op 
af den allerede bestående Kolding 
Arbejderforening, idet denne på 
en generalforsamling den 1. maj 
1876 nedsatte et udvalg til at for
berede dannelsen af en byggefor
ening. Udvalget kom til at bestå af 
pastor Meyling, snedker A. L. Jo 
hansen, gartner Nyegaard, sten
trykker Neuhausen, murermester 
Johs. Petersen, arbejdsmand Hans 
Iversen, snedker S. Schou, køb
mand P. Schytte, prokurator 
Zahn og fabrikant S. W. Bruun.

Den 17. september afholdtes et 
offentligt møde, på hvilken love 
for byggeforeningen blev vedtaget, 
og hvor der straks indtegnede sig 
36 medlemmer med 44 andele.

Som foreningens første besty
relse valgtes herredsfoged Tillisch, 
snedker A. L. Johansen, bankbog
holder Hirth, fabrikant S. W. 
Bruun og købmand P. Schytte.

Med det lille medlemstal og de 
små indtægter, måtte man gå for
sigtigt frem, og først i sommeren 
1878 dristede foreningen sig til at 
købe en byggegrund bag Slots

søen og at opføre tre arbejder
boliger på den. Hvert af husene 
blev ansat til en værdi af 1700 kr., 
den årlige leje til 65 kr.

Den 18. juli samme år var der 
rejsegilde, og der blev ved denne 
lejlighed på bygningens forside 
indmuret en kapsel, hvori der var 
nedlagt et dokument samt et kro
nestykke, en 25 øre, en 10 øre, en 
5 øre og en 1 øre.

Ved lodtrækningen tilfaldt de 
tre ejendomme arbejdsmand 
Knud Petersen, slagter J. Iversen 
og redaktør B. Møller.

Foreningen var nu godt i gang 
og vandt efterhånden befolknin
gens tillid. En medvirkende årsag 
hertil var også, at foreningen vir
kede som sparekasse. De ugentlige 
indskud, der hentedes ved bud, 
udgjorde 25 øre, og lovene be
stemte, at beløbene først kunne 
hæves efter 10 års forløb.

Selvom det var småbeløb det 
drejede sig om, blev det, med ren
ter og rentes rente, alligevel i åre
nes løb til en sum, der har været 
en hjælp i mange småkårshjem.

Tilsyneladende har man dog 
ikke fået den helt store tilslutning 
blandt arbejderne for ved 25-års 
jubilæet i 1901, beklagede for
manden sig over, at der var for lil
le tilslutning hos den egentlige ar
bejderstand, men man regnede 
med, at det ville rette sig med 
årene.

Det fremgår ikke af protokollen, 
om de tre udtrukne købere køber 
eller lejer de pågældende huse. 
Men jeg har gennem Kirsten 
Overgård erfaret, at hendes bed
stefader, Mads Pedersen, (for
mand for Arbejdsmændenes 
fagforening fra 1901 til 1907) 
købte ejendommen Søgade 43 i 
1891.

Mads Pedersens kvitteringsbog 
for betalte renter til Kolding kom
mune er bevaret og de sidste ren
ter betaltes i 1941, da hans søn, 
tømrer og depotmester Peter Pe
dersen sælger huset.

Min barndom i Søgade 
Min far, slagteriarbejder Niels 
From lejer Søgade 49 i 1908. Han 
køber det i 1917 for 3.500,00 kr., 
huset er da 35 år gammelt. Mine 
forældre har i 1908 to børn, og da 
jeg selv fødtes i 1918 var vi blevet 
seks.

Huset er kun på 41 m2 samt et 
værelse på 11 m2 på loftet, der 
imidlertid i det meste af min barn
dom var lejet ud af økonomiske 
grunde, da min far døde i 1921.

Den lille plads gør, at mine to 
brødre må sove på loftet, direkte 
under tegltaget og ofte var taget 
belagt med is på den indvendige 
side, til gengæld var der varmt 
som i en bageovn på varme som
merdage.
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Laurine og Mads Pedersen med sønnen Peder. I døren deres logerende (ca. 1915). Til højre første side a f Mads Pedersens kvitte
ringsbog.

Vi boede dog på ingen måde rin
gere end arbejderfamilier på 
denne tid. Der var hos os indlagt 
vand i køkkenet, hos mange andre 
måtte det hentes ved en hane eller 
pumpe i gården.

Der var som en selvfølge W.C. i 
gården, men jeg kendte ikke no
gen der havde træk og slip i min 
barndom, og da vi ved min mors 
død i 1947 sælger huset, var der 
ikke sket forandringer udover, at 
elektricitet havde afløst petrole
umslampen, og der bliver bygget 
et værelse mere på loftet sidst i 
30erne.

Som beboelse betragtet, var disse 
boliger ikke meget anderledes end 
andres. Men der lå vel nok en vis 
stabilitet i ejerforholdet.

I hele min barndom ejedes de

fire midterste huse af de samme 
mennesker, som nævnt Mads Pe
dersen i nr. 43, arbejdsmand Chr. 
Sørensen i nr. 45, arkivar Arne 
Olesen i nr. 47. og så os i nr. 49.

Der var en bunke børn, som 
overalt på denne tid, men det gav 
nok en vis tryghed i opvæksten, at 
vi kendte hinanden vældig godt, 
og da vi tilmed skulle ind af den 
samme smøge for at komme til 
køkkendøren, var det jo også af 
betydning, at vi kunne sammen.

Selv om alle ikke var hjemme på 
en gang, var disse huse henad 20 
børns barndomshjem i de 19 år 
jeg boede der.

Hjælpsomheden var stor mellem 
naboerne, det kom til udtryk un
der sygdom og modgang, men så 
sandelig også i festlige stunder,

når nogen havde lidt tilovers til 
andre.

Slagsmål ungerne imellem, var 
der såmænd også nok af, men de 
afvikledes på de omkringliggende 
arealer.

Var der småt med plads i huset -  
og det var der -  var omgivelserne 
til gengæld meget bedre end i dag.

Der var ingen bebyggelse på den 
anden side af gaden, hvor grun
dene ejedes af Bertram Knudsen 
»Saxildhus« og kafferister Malling 
Schmidt, så vi havde udsigt til 
søen og slottet, selv om det skulle 
ses gennem andres haver.

Da der sidst i 30eme blev bygget 
hus af politikommissær Kleberg, 
var det som et rullegardin blev 
trukket ned, -  for aldrig at blive 
rullet op igen.
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Til husene hørte en lang smal 
have med et lysthus for enden, 
men også her måtte man afgive 
nogen af goderne, for da Nordre 
Ringvej blev bygget i 30erne, måt
te en stor del af haven afgives her
til.

Derudover havde vi den nuvæ
rende bypark, der den gang bestod 
af en stor mose, bortset fra nogle 
enkelte kolonihaver.

Gennem mosen løb en bæk, der 
indbød til fiskeri. Endvidere var 
der overhovedet ikke bebygget på 
højre side af den nuværende 
Trompeterbakke, bortset fra 
Egtvedbanens skinner, som skar 
gennem arealet -  var der mark og 
krat, noget der kompenserede for 
de lidt små lejligheder.

Foreningen gennem årene 
Efter at have bygget i Søgade i 
årene 1878-1880 og 1881 fort
sætter Arbejdernes Byggeforening 
byggeriet i den rækkefølge, der ses 
på billederne.

I 1926 fejredes 50-års jubilæet 
med rejsegilde på hus nr. 39 og 40 
der var under opførelse på Vol- 
kertsvej.

Kl. 5 den 17. september samle
des bestyrelsen med gæster og 
beså husene, der var rejst. Herefter 
fandt der en grundstensnedlæggel
se sted, ved den tilstødende grund, 
hvor hus nr. 41 og 42 skulle byg
ges.

Samtidig indmuredes i lighed

med hus nr. 1 i Søgade en kobber
kapsel, hvori der fandtes de gang
bare mønter, et pergament, hvor 
der berettes om foreningens jubi
læum og desuden et eksemplar af 
byens fire dagblade.

Daværende borgmester Fischer- 
Nielsen nedlagde den første sten 
og udtalte håb om støt fremgang 
for foreningen. Næstformanden 
fabrikant Leneth lagde den anden 
og formanden murermester Chr. 
Jensen den tredie og sidste.

Ved det førstkommende besty
relsesmøde trækkes lod om hus 
nr. 41 og 42, og loddet faldt på 
købmand H. Have og fru Gerda 
Strandby.

Disse to huse, Søgade og Vol- 
kertsvej er særlig omtalt. Søgade 
fordi det er det første, der bygge
des (og så, at jeg er født der) og 
Volkertsvej, fordi det blev det sid
ste.

Spørgsmålet om mere byggeri 
rejses på mange af de efterføl
gende generalforsamlinger, men 
bestyrelsen er betænkelige, da ar
bejdsløsheden er stor, og det ofte 
kniber med terminerne -  dengang 
som nu.

Dog besluttedes det i 1939, at 
annoncere efter byggegrunde; der 
indkommer 52 tilbud om salg 
spredt rundt i byen.

Der prøves først med køb af en 
kommunal grund, der forhandles 
med borgmesteren, der forlangte 6 
kr. pr. kvadratalen.

Byggeudvalget forelægger da ge
neralforsamlingen den 21. april 
1939 at købe en grund til opfø
relse af eventuelt to dobbelthuse. 
Grunden skal købes af fru Inger 
Hansen, »Brændkjærgård« til en 
pris af 1,25 kr. pr. kvadratalen, og 
dette blev vedtaget.

Der blev udarbejdet tegninger 
og indhentet priser på byggeriet. 
Bestyrelsen nærede dog bekym
ring, dels på grund af prisen, men 
også den truende krigsfare spil
lede en rolle, og i marts 1940 gi
ver man håndværkerne endelig be
sked om byggeriets udsættelse på 
grund af usikkerheden.

Efter krigens afslutning drøfte
des på ny byggeplanerne. I et in
terview i »Venstrebladet« den 15. 
oktober 1948 udtaler den davæ
rende formand, klaverstemmer J a 
cob Hansen:

»Vi har bygget 52 lejligheder. 
Vi har 103 medlemmer, som beta
ler 13,00 kr. om året. Det indestå
ende forrentes med almindelig 
sparekasserente, og når man har 
samlet så meget, at foreningen i 
hvert fald kan tage den ene priori
tet, bygger man. Når huset er byg
get, holdes der lodtrækning mel
lem medlemmerne, og vinderne 
kan overtage huset for, hvad det 
har kostet at bygge. Det er huse 
med to lejligheder, der bygges, og 
lejeindtægt fra den ene lejlighed 
indføres på en lejebog, så huset 
kan indløses i løbet af 10 år.

Mosen, hvor Byparken nu ligger. Søgade 1878, 1880, 1881.
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Set. Jørgensgade 1884, 1887, 1890. Industriforeningsgade (Clemensgade) 1891-96.

Ottosgade 1893, 1895. Agtrupvej 1898.

Utzonsgade 1900, 1902. Mariegade 1904, 1905.

Men, siger formanden, det nyt
ter jo  ikke at bygge under sådanne 
vilkår, at man kun får to tredie- 
dele af lejen. De mennesker der 
skal bo i disse huse er middel
standsfolk.

Vi ligger som sagt med tegnin

ger fra 1938, men statsboligfon
den sagde dengang, at det var for 
lille et foretagende, det kunne 
man ikke interessere sig for. Vi er 
jo  ikke en stor forening, der kan 
bygge i en stor stil«.

Der prøves igen i 1953. Bygge

kravene er naturligt nok blevet 
skærpet gennem årene, og da arki
tekt Emst Petersens tegnestue og 
sagfører Hans Pedersen i fælles
skab laver tegninger og indhenter 
priser på byggeriet -  stadigvæk 
i Brændkjærgade -  og prisen lyder
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på 300.000 kr., indstiller bestyrel
sen til generalforsamlingen den 
24. september samme år, at op
give det planlagte byggeri.

Byggeriet på Volkertsvej i 1927 
bliver altså det sidste byggeri. Den 
28. april 1959 sælges grunden i 
Brændkjærgade til lærerne He
degård Jensen og Jens Lauritsen.

Foreningens sidst ejede hus Agt- 
rupvej nr. 9 sælges i 1977 til den 
nuværende formand entreprenør 
Knud Arne Nielsen.

Den 106-årige forening har gen
nem årene haft følgende formænd:

Herredsfoged Tillisch 
Fabrikant S. W. Bruun 
Redaktør Bertel Møller 
Bogtrykker Fr. Lumbye 
Murermester Chr. Jensen 
Snedkermester Utzon 
Klaverstemmer Hansen 
Murermester Johs. Nielsen 
Tømrer Kildahl Jensen 
Entreprenør K. A. Nielsen

1876-1881
1881-1915
1915- 1916
1916- 1919 
1919-1929 
1929-1933 
1933-1957 
1957-1971 
1971-1981 
1980-

Foruden ovennævnte formand sid
der i bestyrelsen i dag repræsen
tant Niels Åge Knudsen og med
hjælper Arne Nielsen.

Som kasserer fungerer Carl 
Løkke, der tidligere har været an
sat ved Kolding kommune, og han 
har haft denne post i foreningen 
siden 1964.

Frydsvej 1907. Volkertsvej 1926, 1927.
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Afviklingsudvalget og Parkkompagniet 
i Kolding
a f  Leo E. Frederiksen

Uddrag a f de lokale dagblade, 
egne notater m.m.:

4/5 1945: Frihedsbudskabet.
12/5: Indenrigsministeriet med

deler: Alt, hvad tyskerne efterla
der, er betalt med vore penge. Den, 
der forgriber sig på disse efterla
denskaber forgriber sig på det 
danske samfund. Nationalbanken 
meddeler, at tyskerne skylder det 
danske samfund 8.137 millioner 
kr. i direkte udgifter i forbindelse 
med besættelsen.

14/5: Politiet fungerer.
15/5: Handelsministeriet medde

ler: Annekterede tyske varer sam
les efter finkæmning tre steder: 1) 
Korsør (Sjælland) 2) Århus (Jyl
land Nord) 3) Kolding (Fyn og 
Jylland Syd inkl. grænsen). Alle 
værnemagtens varer, møbler, byg
ninger, materiel, transportmidler, 
dæk m.m. beslaglægges til fordel 
for den danske stat. Er de bevidst 
røvet fra retmæssige indehavere 
tilbageleveres de til dem.

Tøjhusmuseets folk begynder at 
udtage våben og tegn til samlin
gerne i København og Museet på 
Koldinghus.

16/5: Tyske tropper rømmer i 
stort tal Danmark og aflevering af 
effekter tilhørende værnemagten 
samles i de forskellige depoter og 
videresendes til de oprettede cen
trallagre.

19/5: Handelsministeriet modta
ger meddelelse om sammensæt
ning af Afviklingsudvalget for 
Kolding Politikreds. Handels-

Det var som timerne før daggry (Somerset-Maugham)

Erindringer:
I de tider, hvor alt stod i uvirke
lighedens skær, hvor der i hele 
Koldingområdet var flere tyskere 
og fremmede folk end der var dan
skere; hvor der hver dag drog ord
nede og uordnede grupper af men
nesker gennem og uden om byen. 
Men der kom glædeligvis flere 
kendte ansigter ind imellem fra de 
mærkeligste steder og gemmer; 
mange, der havde fået pakker 
sendt ad sære kanaler, var her 
igen.

Der var ganske vist en underlig 
og usædvanlig skyggeagtig travl
hed rundt om i byen og ude mod 
vest blev der gravet dybe render, 
havneområdet var fyldt op af store 
jordmasser og store stålhaller var 
blevet rejst og fyldt med sære ma
ritime ting. Staldgården blev end
nu mere tillukket og magasinerne 
fyldte med udrustning med alt til 
søens folk.

Fra Staldgården kom der også i 
denne uvirkelige periode glemte 
mennesker, som ved cigarhandle
ren i bibliotekets store bygning fik 
deres pakke »Hipo« og blev sendt 
videre over på Buen og væk.

Andre fandt rundt på værelserne, 
hvor de gemte boede, pludselig 
mærkelige ting -  armbind med 
forbudte farver, våben, hjelme 
osv. -  jo, det var en mærkelig tid.

Men så en aften lød der besnæ
rende tale i radioen.

Folk vrimlede ud på gaderne og 
alle var opstemte og glade, men 
pludselig lød der de kendte støv
letramp samt råbene »Strasse frei« 
og de berygtede SS-pionerere væl
tede ud fra træbarakkerne på 
Tvedvej og i lydefri orden besatte 
de bydelen rundt om Domhuset 
med velplacerede maskingevær- 
grupper under vore altaner i Dom
husparken og Domhuset var 
klemt i en ring. -  Det var nu ble
vet en uhyggelig forårsaften.

Men det blev morgen og alt let
tede. -  Nu skulle der ryddes op og 
luften renses.

Skrivebordet på Buen med kri
minaldommer E. G. Strøbechs 
hemmelige skuffer, nøgler og pa
pirer i lukkede kuverter, ruller af 
papir og ugeblade var skiftet ud 
og flyttet til de rette steder.

Kaptajn Schack tog sig nu af 
dette -  så det var det!

L.A.B.’s kontor på Buen ved si
den af direktør A. Th. Andreasens 
blev inddraget. Hermed fik L. A.B. ’ s 
kontor pludselig udvidet sine 
funktioner og en næsten endeløs 
strøm af alle værnemagtens grader 
og våbenarter kom og afleverede 
lister og andragender, som skulle 
forsynes med stempler.

Nye rekvisitioner skulle udste
des til det store madlager på Stål
værket på havnen. Nu skulle jo 
alle de fremmede hjem og alle vær-
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standsforeningen har udpeget di
rektør A. Th. Andreasen, konsul 
Johannes Grønborg og grosserer 
Chr. J . Støjberg. Kolding Herreds 
Landbrugsforening indsætter for
pagter A. P. Lunden. Politimester 
Sten Clausen er også medlem og 
politibetjent Junus Pedersen og 
forretningsfører Leo E. Frederik
sen L.A.B., bliver tilforordnede.

12/6: Annoncering af bortsalg af 
heste opsamlede under region III 
finder sted på kreaturmarkederne 
på følgende pladser: Odense 13/6, 
Åbenrå 14/6, Vejle 15/6 og Kol
ding 16/6.

19/6: 200.000 tyskere har nu 
forladt Danmark. Efterladenska
ber fra disse hober sig op i de 
belgiske kæmpehaller på havne
området.

7/7: Tusinder af biler og bilvrag 
samles på sydhavnen.

21/7: Nye pengelove gennemfø
res.

24/8: Tyve og sortbørsfolk bli
ver stadig dristigere. Parkkom
mandoens vagt skyder efter tyve
ne. Det er især bildæk og visse bil
reservedele, der stjæles.

30/8: Danmarks regning til 
Tyskland: 30 milliarder kr.

2/9: Japan har kapituleret. Den 
anden verdenskrig er slut.

5/9: »Et af den tyske krigsmaski
nes sidste hvilesteder« udtaler kap
tajn Kjeldsen, chef for Parkkom
pagniet om det materiel, der er 
samlet på havnen i Kolding.

nemagtens afdelinger syd for Sil
keborg og vest for Odense melde 
sig afdelingsvis her til den ende
lige hjemtur.

Den tunge udrustning blev 
straks tilbageholdt, senere den let
te udrustning og endelig ved lan
degrænsen stod de engelske styr
ker og fik sluset »Nordflanken« 
hjem.

Efterhånden skulle så hele den
ne udrustning til flere massive 
hærenheder samles og opbevares i 
tide. I Kolding var de store stålba
rakker, der var rejst på havnens 
nordside og som tyskerne havde 
bortført fra Belgien (Antwerpen) 
egnede til denne opmagasinering. 
-  Og således blev den planlagte 
motorbådsflotille fra at være bom
bemål i Kiel for de allierede flyve
re nu lagerplads for dynger af ge
værer, pistoler og andre våben, 
terrængående vogne af alle typer, 
lædertøj, gamle uniformer (og 
nye), tæpper, støvler. Jo, alt kom 
nu fra opsamlingssteder rundt i 
det sydlige område samt de store 
beholdninger fra grænsen til 
Parkkompagniet III, der nu etab
leredes på Koldings Havn Nord. 
Bilerne opmagasineredes på Hav
nen Syd. Det lokale vagtværn fik 
til at begynde med vagtopgaven, 
en masse arbejdere skulle tage 
imod effekterne og snart efter kom 
den danske brigade og overtog 
vagtstuerne m.m., og de arbejdede 
sammen med nogle gamle, solide,

kendte tyskere, som kendte forhol
dene og deres eget gamle materiel.

Nu skulle departement- og kon
torchefstyret i centraladministrati
onen omstilles fra sit arbejde med 
tyskere og Frihedsrådet og over til 
normale funktioner, men også det 
gik over al forventning.

Lokalt var kaptajn Schack byle
der efter kriminaldommer Strø- 
bech, som var blevet arresteret af 
tyskerne. Den lokale frihedsko
mite skulle nu være kontakten mel
lem den allierede kommando, dvs. 
englænderne og centraladmini
strationen og få det hele til at vir
ke.

Forplejningen var efterhånden 
intet problem, det almindelige 
rekvisitionssystem virkede fint; 
orienteringen også sprogmæssigt 
til alle sider. Kontorholdet var sta
bilt og loyalt, så den side var kla
ret.

Afviklingsudvalget, som skulle 
etableres efter ønske fra ministeri
erne, blev udpeget. Medlemmer 
blev finsk konsul A. Th. Andrea
sen, svensk konsul Johannes 
Grønborg, forpagter A. P. Lun
den, autoforhandler Støjberg og 
politimesteren. Politiet afgav J u 
nus Pedersen som ordensmagtens 
støtte til udvalget og underteg
nede, der var forretningsfører for 
L. A. B. var den daglige sprog
mand og salgskontakt.

Nu var politiet kommet frem 
med deres blå armbind og vagter-

Hallerne på Nordhavnen. Foran disse Parkkompagniets administrationsbygning, foto Lisberg. Havnemesterens kontor.
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Biler og bilvrag på Sydhavnen, fo to  Lisberg. Havnemesterens kontor.

9/10: Politiet har problemer 
med den urolige Kolding politi
kreds. Det hævdes, at Parkkom
pagniet fungerer som storleveran
dør til den sorte børs.

29/11: Parkkommandoerne på 
Fyn og i Midtjylland ophæves pr. 
1. december 1945.

1/12: Tankgrave og skyttehuller 
jævnes. 80 mand er beskæftiget 
med dette på akkord.

5/12: En hollandsk delegation 
gør krav på kæmpehallerne (hur
tigbådshallerne), men ingen ved 
om det er tyskernes egne eller om 
de har stjålet dem.

7/2 1946: På afviklingsudval
gets vegne afgiver konsul A. Th. 
Andreasen en rapport om udval
gets arbejde: Der er indtil d.d. 
solgt heste og varer for 11 millio
ner kr. Det anslås, at de resterende 
effekter vil indbringe ca. 1 mil
lion kr. I lønninger er udbetalt 1 
million kr., dertil løn til officerer 
og befalingsmænd. Sydhavnen og 
den første store hal er rømmet. 
Parkkompagniet og afviklingsud
valget står foran afvikling.

15/2: Første auktion over »diver
se« på Parkkommandoen. Auktio
narius er overretssagfører Hertz. 
Der sælges for 33.300 kr. og der 
er kommet ca. 1000 opkøbere fra

ne på havnen blev forstærket, og 
tyskernes egen hektiske oprydning 
med at kaste ammunition i havne
løbet blev standset. Rammerne 
var ved at være i orden til afviklin
gen.

Det var så det! Hvilken iver og 
begejstring. Nu skulle alle gemte 
og glemte indsamlede værdier gø
res anvendelige i et udpint sam
fund som det danske var.

Men så begyndte slagsmålene, 
for alle ville have effekterne til 
»huggepris«, og det kunne hverken 
moral, etik eller udvalget tage for 
gode varer. Glemte var kvitterin
ger for tidligere salg til værnemag
ten eller tidligere rekvisitioner fra 
de mange »institutioner«.

Den første store opgave var de 
mange hundrede heste, som var 
samlet bl.a. på markerne ved Dy- 
rehavegaard. Forplejning m.m. 
tog forpagter Lunden sig af og ved 
salget på auktionerne var det ham 
samt hestehandler Larsen, der tog 
sig af dette problem.

På selve »pladsen« fortsatte til
strømningen, bl.a. blev samtlige 
håndvåben sorterede og Tøjhus
museets folk kunne nu udvælge til 
samlingerne i København. Her 
var alle kendte og for så vidt 
ukendte våben repræsenterede fra

hele Europa -  i den tyske værne
magts regi. Museet på Koldinghus 
fik samtidig en samling. Resten fik 
en stikflamme i låsen og gik så til 
destruktion.

På kampvogne og terrængående 
køretøjer blev bælterne fjernet og 
hjulene blev skåret af. Og hundre
der af uforgængelige landbrugs
maskiner og vogne blev monteret 
med disse hjul.

Afviklingen gik nu sin gang og 
efter ordre blev alt regulært krigs
materiel af særlig vigtig og brug
bar art fjernet af og til de rette or
ganer i hær, flåde og værn. Også 
redningskorpsene fik noget. Alt 
dette stod de danske officerer for -  
det var Skjoldager, Kjeldsen, 
Højland-Christensen med en me
get lille civil stab. De skulle klare 
denne første sortering.

Nu var afviklingsudvalget be
skæftiget med forplejning til de 
stadig hjemadgående enheder -  
men ind væltede vogne og biler af 
alle arter og fyldte pladserne både 
nord og syd for havnen, og nu 
skulle alt, hvad der var regulær 
hjemmel for ud i samfundet som 
manglede transportmidler. De
fekte vogne med anvendelige dele 
blev til strengt rationerede reserve
dele, lygter, nøgler, blyanter i kas-
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hele landet. Forretningsfører Leo 
E. Frederiksen foretager de prakti
ske funktioner ved auktionen.

28/2: Anden auktion. 168 nr. til 
salg, bl.a. foto, dæk, reservedele 
m.m.

2/3: Danmarks største radiola
ger var under Parkkommando 
III i Kolding. Telefoner og radio
materiel var bragt hertil fra de ty
ske anlæg rundt i landet. På eng
lændernes foranledning blev så 
godt som alt sendt til Tyskland til 
brug for bl.a. rekonstruktion af de 
tyske jernbaner eller også blev det 
destrueret. Eksklusivt radar, ind- 
flyvningsmateriel til flyvepladser 
m.m. blev sendt til England eller 
sprængt og brændt af af Royal Air 
Force.

18/3: Tredje auktion på Park
kommandoen. 40 nr. i hal I, 70 
nr. gammelt jern m.m. i hal II. Ind
bringer 104.500 kr.

9/4: Sidste og 4. auktion over 
panser, spejdervogne, ankerspil, 
rester af flyvemaskiner, afmonte
rede miner m.m.

12/4 1946: Alle tyskernes efter
ladenskaber er bortryddet.

13/4 1946: Parkkompagniet op
hører sit virke.

Efterskrift.
De store haller på havnens nord
side var i sin stjålet af tyskerne 
i Antwerpen. Efter at Parkkom
mandoen er afviklet overtages hal 
I af den danske hær som lager
plads. Hal II og III frigives til 
brug for Kolding havn, der bruger 
dem til kornlager, kreaturhal 
m.m. Afviklingsudvalget modta
ger stadig nogle få effekter.

17/4 1947: Handelsministeriet 
meddeler: De tyske efterladenska
ber i Danmark indbragte i alt 28,3 
millioner kr. De afviklingsudvalg, 
der blev dannet, kan nu ophøre. 
Alle tråde samles nu i Varedirek
toratet.

Foruden det, der er blevet be
slaglagt, har staten, militæret samt 
flygtningeadministrationen mod
taget effekter. Man anser det for

Hallerne på Nordhavnen, sortering a f udrustning.

sevis, kasser med reservenøgler, 
værktøj af alle slags kom ud. Sæl
ger og køber havde dage og uger 
med meget arbejde og skrot og 
regulære varer »gik op i den store 
handel«.

Men boet blev stadig fornyet fra 
gemte og glemte depoter rundt i 
landsdelen, dvs. den vestlige del af 
Fyn og Jylland fra Silkeborg mod 
syd til grænsen. I selve hallerne 
var der nu kæmpestore dynger af 
hjelme, lædertøj, støvler, beklæd
ning, indbo fra forlægningerne, 
skabe, skriveborde, lamper, senge, 
madrasser -  og dynger i etagehøj
de af uniformsdele. En ting var 
sikkert efter hvert besøg i disse 
haller måtte man have bad og skif
te tøj, for utøj (lopper) var der 
også med i »kollektionen«.

Alt dette skulle også ud. Hjelme 
til udstandsning til f.eks. natpot
ter, pander m.m. Gasmaskerne 
blev afmonteret og kullene gik til 
brug i industrimasker. Uniformer
ne gik til opkradsning (maximal
tøjet blev bedre) og kontormøbler 
og bohave blev solgt til institutio
ner og organisationer, f.eks. bør
nehjem, m. mange flere, hvor ba
rakkerne kunne anvendes.

Det vil være umuligt at fortælle 
hele historien om, hvorledes en 
krigsmaskines nordlige flanke

blev afviklet, men her kan nævnes 
nogle grelle eksempler.

En dag blev det meddelt, at no
get puslede i Vingsted ved og bag 
stadion og i de gamle bygninger 
rundt om.

Det viste sig, at dette i virkelig
heden var det gamle reservelager 
for »Vandel-Horsten«, dvs. Van
del flyveplads. Og her havde 
R.A.F. med hjælp af det resteren
de tyske vagtmandskab tømt lage
ret -  og det havde været stort. Nu 
gik udvalget rundt i de kæmpe
mæssige magasiner, hvor rester af 
træreoler, delvis ødelagte træmøb
ler af ringe kvaltet og meget de
fekt inventar var ladt tilbage. Nu 
var området frigivet, dog havde de 
tyske vagtmænd ved årsskiftet 
1945-46 fejret dette med et kæm
pemæssigt bål, hvor den store ef
fekt var opnået ved afbrænding af 
tusinder »Koh-i-noor nr. 3« blyan
ter, hvor grafitten skabte den for
nødne knaldeffekt. Men derinde i 
skovens dybe ro lå så disse tomme 
magasiner, der havde været 
ukendte for os andre -  og da alt 
krigsmateriel tilhørte den sejrende 
part -  var det også en del af af
slutningen og afviklingen.

Til gengæld, hvilken glæde at 
være på Vingsted stadion i dag.

I de første varme dage i somme-
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givet, at beløbet vil blive afskrevet 
på den tyske milliardgæld til Dan
mark.

I sommeren 1947 fortsætter for
handlingerne om Kolding kom
munes køb af de store haller på 
Kolding havn.

23/8: Samtlige rømmede barak
ker i tidligere værnemagtslejre og 
flygtningelejre kan efterhånden 
sælges siger civilingeniør Wengel- 
Hansen, Arbejdsministeriet inge
niørkontor i Kolding.

23/9: Kolding kommune byder 
529.000 for de store haller på hav
nen (vurdering 326.000).

3/11 1947: Kommunen får en
deligt afslag på købet af hallerne. 
Forsyningsministeriet vil ikke gå 
med hertil p.g.a. den herskende 
valutamangel. Blikplader og jern
bjælker sendes derefter tilbage til 
Antwerpen.

Frem til slutningen af 1948 blev 
hallerne for en stor del brugt af 
havnen som oplagsplads, varehus 
m.m. KFUM-spejderne havde 
også en kæmpeudstilling. En hel

Leo E. Frederiksen, forretningsfører fo r  
L.A.B. 1943-47, sekretær fo r  afviklings
udvalget 1945-46, direktionssekretær på 
Kolding Hørfabrik 1947-69, aftenskole
leder 1969-76.

ren 1945. En lørdag eftermiddag 
ringede telefonen og vagtmanden 
oplyste, at jeg nok måtte tage en 
tur på Tvedvej -  så på med 
cotton-coaten og under den gemt 
den øvrige del af udrustningen, 
men især legitimationskortet fra 
kaptajn Kjeldsen, Parkkompagni
et.

-  Tyske vagter inde i lejren, 
danske vagtværnsfolk udenfor, 
ordningen ændrede sig ikke. Nå 
ingen vrøvl. Inden for var der sta
dig nogle S S’er. Men Wieder
standsbewegungs repræsentant fik 
dog adgang til kommandanturen
og d e r -------var i parolesalen alt
hvad der tænkes kunne af office
rer, ingeniører, planlæggere i en 
så glimrende og broget mængde, 
at et hofbal ville være passende 
for de herrer og damer. For disse 
var også til stede.

»Stuen ret!«, jo, man mindedes 
dagene for en selv forud. Men 
stueformanden, en både høj og 
højtstående militærmand meldte 
sig: at her var samlet de tilsynsfø
rende med deres familie og nu af
ventede man hjemkaldelsesordre, 
og at barakker med indhold nu 
var tilgængelige, værs’go!

Puh ha! fat i udvalg, politi osv. 
for at besigtige forholdene -  De 
der husker Tvedvejs og Agtrup- 
vejs barakbyer, husker de mange, 
der boede der: først flyvepigerne, 
senere SA og SS, almindelige sol
dater, Bauwerket, Organistion 
Todd, senere de tusinder af flygt
ninge og heri gemte der sig nu 
også denne ventende skare.

I barak efter barak, holdt i en 
orden, som kun gennemført orga
nisation magter -  var en sådan 
mængde af bygningsmateriale, og 
tilbehør til at flere »superforretnin
ger« kunne etableres. Så den lør
dag gik hurtigt, nødvendige forbe
redelser og aftaler skulle iværk
sættes.

Søndag over middag ringede te
lefonen igen. Samme vagtmand. 
Hvad nu? Jo, englænderne fra 
Holstenområdet er her! Og det var

de, næsten alle sammen, hundre
der af deres kendte høje lastvogne 
med besætning. Og krigsmæssigt 
var man nu i gang med at stuve 
vognene med hånd-til-hånd meto
den. Vagterne m.fl. var i gang 
med det fornødne.

En kvittering fra vagthavende 
engelske major til udvalget og 24 
timen efter det første danske besøg 
var alt bygningsmateriale på vej til 
genopbygningen i Holsten m.v. 
med samt de tyske specialister. Ja, 
det var det! -

De mange dage går videre. Lag
rene på havnen tømmes langsomt. 
Stålhjelmene går i vognladninger 
til udstandsning og bliver til pot
ter og pander, også til natpotter, 
som dengang var en mangelvare. 
De sidste geværlåse var nu ødelag
te og geværerne kunne gå til om
smeltning (fornyet genbrug). Auk
tionerne blev nu forberedt over 
det resterende materiale, som 
skulle væk, og de blev fire hekti
ske episoder. Men så var der fak
tisk rent bord.

Tilbage i de store barakbygnin
ger var efterhånden kun en mæng
de store kabelruller med højspæn
dingsledninger. Uden for meget 
kendskab til blandede metaller 
skønnedes, at det, buddene lød på 
var for lidt.

Så en prøve på en halv meter 
blev klippet af og sendt til Berg- 
søes metalsmelteri, om det havde 
interesse, ja eller nej og evt. pris.

Endnu husker laboratoriechefen 
tilbuddet og undertegnede resulta
tet: alt kan bruges! Vi mangler 
dette aluminium, som ikke måtte 
bruges herhjemme til kabler. Til
buddet var noget højere end før og 
differencen mellem den tidligere 
højeste pris og den nuværende 
pris fratrukket omkostninger blev 
til L.A.B.s driftsudgifter og staten 
fik så rigeligt sit.

42 fuldtlastede jernbanevogne 
blev nu kørt direkte til Sjælland 
så kablerne kunne omsmeltes til 
brug for den danske aluminiums
industri. . .
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skov blev bygget og mange tusind 
jyder og fynboer besigtigede ud
stillingen, der gav et overskud på 
26.000, der var en stor hjælp ved 
købet af Houens Odde maj 1948.

17/7 1948 er den endelige be
slutning taget om hallernes ned
brydning og tilbageførsel til Ant
werpen. Nedbrydningen begyn
der.

2/10 1948: Speditør Svane med
deler, at 1100 tons materiale fra 
de tre haller er ude af Danmark 
inden månedens udgang. Kun 
fundamenterne står tilbage parat 
til nybyggeri.

Stålhjelme blev til natpotter. Foto Lisberg.

Det var Junus Pedersen, som en 
dag til udvalget fortalte, at det vil
le være interessant at aflægge et 
besøg på Staldgården, dog ikke i 
Gestapos nu tomme lokaler, men i 
længerne mod syd og nord.

Alle vidste, også udvalget, at ba
rakkerne på havnen var beregnet 
til skibsbygning og at det var stort 
anlagt, dette motorbådsværft fra 
Kiel -  men det, der var i længerne 
på staldgården viste, at dette lager 
var af så store dimensioner, at 
det var svært at fatte, men alt det
te maritime udstyr kunne kun 
blive til gavn for Holmen. Men

hvilken orden og alt passet som 
søens folk nu passer deres grej: 
Sekstanter, kompas, nagler, kik
kerter til både et og to øjne. Så 
der, hvor Vejle amts restaurerings
værksted og civilforsvarets lokaler 
er nu, var der også under besættel
sen lager -  og således fik 
Staldgården en dimension mere. 
Så blev hallerne tomme. Forhand
lingerne om anvendelsen af dem 
kom nu i gang. En overgang fik 
K .I.F.’s håndboldafdeling lejlig
hed til at spille i hal og så var vi 
også der ved at være os selv.

Nu var lagrene tømte og Park
kommandoen i Kolding kunne så 
»som vinden i daggryet« kruse 
vandet i havnen og Ç orden og den
ne del af afviklingen var overstået.

Og Antwerpen havn gjorde klar 
til at modtage sine haller, lånet 
kunne gå tilbage. I Kolding var 
grunden, hvor hallerne havde stå
et nu stabiliseret og parat til de 
store virksomheder, der nu er pla
ceret der.

Flere hundrede personer af alle 
kategorier var med til at afvikle de 
tyske efterladenskaber i Kolding 
og dette blev klaret med et velfor
tjent »well done«.
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Kolding-fotografen Niels Lisberg

a f  K n u d  Sm ith

Pressefotograf Niels Lisberg ville 
ikke have brudt sig om at optræde 
i en nekrolog, og jeg er blevet godt 
træt af at skrive nekrologer. Jeg 
skrev så mange, da jeg var lokal
medarbejder på »Jydske Tidende«. 
Og en nekrolog er ikke noget 
sandhedsvidne, den er sammen
stykket af kendsgerninger, fortiel
ser og forherligelser af ubetydelige 
ting, den afdøde har forsøgt at 
sætte spor i sandet med.

Så i stedet for at blive sentimen
tal og hælde vandet ud af ørerne 
vil jeg fortælle lidt om, hvordan 
jeg opfattede Lisberg i det samar
bejde, jeg havde med ham på Jyd
ske Tidende. Han kom jo fra 
»Kolding Folkeblad«, hvor han 
oprindelig var stereotypør, man
den, der forvandlede glødende bly 
til de valser, der transporterede 
nyhederne videre til de papirrul
ler, der blev til dagens avis. Det 
var et beskidt og sundhedsfarligt 
arbejde. Og nok om det, for Lis
berg havde fået fat i et lille, sim
pelt fotografi-apparat og fundet 
ud af, at her var der vist noget, der 
kunne gøre ham til en fri mand. 
Og det var der. Han lavede bille
der til bladet ved siden af sit ar
bejde i teknikken.

Samtidig fotograferede han bru
depar og glade deltagere i familie
fester. Han tjente nok til at kunne 
sige farvel til det glødende bly, og 
det varede ikke så længe før han 
sagde farvel til »Kolding Folke
blad« og etablerede sig som en 
slags free lance-fotograf med »Jyd

ske Tidende« som hovedaftager af 
pressebillederne.

Det var i tiden omkring anden 
verdenskrigs afslutning, jeg for al
vor kom til at arbejde sammen 
med ham både som redaktionsse
kretær, lokalredaktør for Kolding

og redaktør af bagsiden. Jeg 
havde altid ballade med direktio
nen, fordi jeg brugte for mange 
billeder. Med mellemrum faldt 
hammeren, jeg blev skældt bæl
gen fuld, og så var der pludselig 
ingen billeder i bladet. Det ku’ jo
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heller ikke gå, og så begyndte det 
hele forfra. Snart var der mange 
billeder i bladet, og snart var der 
kun det strengt nødvendige. Og 
alt det tog Lisberg med knusende 
ro. For at gøre den historie kort, 
så fik han efterhånden et så avan
ceret teknisk udstyr, at fotografe
ring for store virksomheder blev 
hovedsagen for ham. Det var der 
de store penge lå.

Som reportage-fotograf var har 
præcis og hurtig. Han havde et 
køligt overblik og forstod at ar
bejde diskret i tilspidsede situatio
ner, hvor nogle af hans kolleger 
skruede bissen på og trampede 
rundt som elefanter i et blomster
bed.

Han var gentleman-fotografen, 
når jubilæer krævede tilstedevæ
relse af kongelige personer, når 
der skete store, blodige ulykker, 
eller når redaktionen ville lave så
kaldt menneskeligt stof med bille
der af triste skæbner og sociale ta
bere.

Men det, der sikrer ham en for
nem plads i Koldings kulturelle 
historie, er de mange billeder, der 
fortæller om det, der var engang, 
personer, der ville være glemt af 
offentligheden, hvis Lisberg ikke 
havde knipset dem og måske mest 
af alt den lokale atmosfære og den 
provinsielle hygge, som ikke eksi
sterer mere. Billeder fra Marie- 
lund, den gang pavillionen endnu 
lå derude og endnu havde en 
smule duft tilbage fra den gang, 
Holger Drachmann digtede om 
lundens yndigheder og drak Bour
gogne med pavillionens vært. En 
duft, der jo blev holdt i live af 
boghandler V. Schæffer, hvis bu
tik, hvor der bl. a. blev solgt billet
ter til Det kgl. Teaters turneer, de 
fleste koldingensere i dag ikke 
aner eksisterede, billedet af den 
gamle smedje i Brostræde, »Den 
hvide hest« i Søndergade og det 
store blomstrende kastanjetræ i 
Mazantigade, som Lisberg foto
graferede hvert år, fordi han vid
ste, at det billede kunne den davæ

Den tyske motorbådsværft på Kolding nordhavn fotograferet i slutningen a f 1944 a f 
Niels Lisberg med skjult kamera.

rende chefredaktør Andreas Sø
rensen ikke stå for. Træet var 
nemlig nabo til Sørensens hus, og 
Andreas Sørensen var en poetisk 
sjæl, hvad hans bestseller-bog om 
Fanø »Ved det yders te hav« er et 
charmerende vidne om. Men det 
var nu ikke bare Kolding, Lisberg 
ville forevige. Han har lavet en 
sjælden serie billeder af det søn
derbombede Tyskland. Lige efter 
anden verdenskrigs afslutning, før 
grænserne var åbne, foretog Lis
berg og jeg en reportagerejse gen
nem Vesttyskland. Vi fik et speci
elt visum på den engelske ambas
sade, og så kørte vi gennem Vest
tyskland, tit kørte vi helt alene på 
autostradaerne, vi boede i engel
ske officersklubber eller i Frelsens 
Hær. Lisberg fotograferede øde
læggelsernes gru i Hamborg, øst
tyske flygtninge med klude om 
fødderne, får, der græssede midt i 
Køln, mennesker, der havde levet 
under jorden det sidste krigsår og 
ikke anede, at krigen var forbi og 
engelske officerer af anden sorte
ring. Første sortering var vendt 
hjem til England og blev erstattet 
af folk, der ikke havde været med 
til at gøre det beskidte arbejde, 
men som hyggede sig svært i deres 
roller som herskab, mens tyskerne 
sloges om at blive deres tjenere.

Det var et sidespring, men en 
nødvendig kontrast til Lisbergs 
rolle som visuel lokalhistoriker.

Lisberg som menneske kan jeg 
kun gi’ et signalement af. Der var 
vist kun en snæver kreds, der 
kendte det menneske. Men han 
vidste, hvad han ville. Han nåede 
det mål, han havde sat sig med en 
fantastisk energi. Han havde ikke 
råd til at skåne sig selv, sagde han 
en gang til mig.

Han var kendt som manden 
med de store cigarer. Han tændte 
den første lige efter morgenkaffen. 
Jeg har en enkelt gang set ham 
tænde den sidste ved midnatstide. 
Når han lukkkede en kasse cigarer 
op, var det en ceremoni, en eks
perts omhyggelige afprøvning af 
de leverede varer. Men sommeti
der holdt han cigarpause et par 
måneder. På den måde gav han 
sin cigar-nydelse en raffineret un
dertone. Den måtte aldrig blive en 
sløv vane.

Så meget om mennesket Lis
berg. Sidst jeg så ham, aftalte vi at 
mødes i Sdr. Kirkegårds »Konge
loge«. Så sku’ jeg være hans mi
krofonholder og han skulle for
tælle om alle de kendte koldingen
sere, der ligger begravet der. Den 
radioudsendelse blev ikke til no
get.
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Slotsmøllen for 100 år siden 
og i dag

a f  L e i f  T yp kæ r

Slotsmøllen fo r  100 år siden. 
Netop i år -  1982 -  er det 100 år 
siden Slotsmøllen lancerede det 
første bajerske øl. Det medførte en 
kolossal udvikling i 1800-tallets 
firsere, vel nok den stærkeste ud
vikling i Slotsmøllens historie.

Slotsmøllen var dengang ikke

alene et bryggeri sådan som det er 
det i dag, og dets arealer var bety
deligt større end de er i dag. Da 
Dronning Dorothea i 1570 grund
lagde Slotsmøllen var det udeluk
kende med mølleridrift for øje, og 
i de første 250 år af vor historie 
har det nok kun været møllen det

har drejet sig om. På det store are
al som Slotsmøllen dengang ejede 
var der placeret adskillige vand- 
og vindmøller, hvorom det vides, 
at de dels under Napoleonskrigene 
(hvor Koldinghus brændte) og 
dels under treårskrigen 1848-50, 
fik en ret hård medfart.

Slotsmøllens Fabrikker i 1880erne
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Bestyrelsesformandfabrikants. W.Bruun. 
Medlem a f bestyrelsen fra 1881 til 1915.

Brygger A. C. G. Mazanti. Brygger på 
Slotsmøllen fra 1856-1889.

Slotsmøllens nyere historie be
gyndte i 1850erne, hvor de første 
bryggere viste sig.

Først kaptajn, brygger Fr. Ing- 
wersen og så brygger A. C. G. 
Mazanti, hvis indsats gav brygge
riet en god og solid start.

I 1872 hvor det nuværende akti
eselskab blev oprettet med Ma
zanti som bestyrer omfattede det 
mølleri, malteri, bryggeri, brød
fabrik samt gødningsfabrik, og 
bar derfor navnet Slotsmøllens 
Fabrikker.

Det var meningen ved siden af 
mølleridriften og de to naturlige 
aftagere af møllens produkter, 
bryggeri og brødfabrik, at drive 
fabrikation af benmel og kunstig 
gødning.

Snart viste det sig dog, ligesom 
på de omtrent samtidig startede 
Tuborgs Fabrikker, at gødnings
fabrikationen og bryggeridrift 
ikke rigtig passede sammen, og 
gødningsfabrikationen blev stop
pet i 1881. Herefter koncentrere
de man sig mere og mere om øllet, 
der nu skiftede karakter fra at 
have været en mere hjemmebrygs- 
agtig hvidtølstype til at være baj
ersk øl.

Også for hundrede år siden var 
der stor konkurrence mellem 
bryggerierne, og overgangen til 
bajersk øl var en tvingende nød
vendighed for en videreførsel af 
bryggeriet, dels fordi flere andre 
bryggerier allerede i flere år havde 
fremstillet bajersk øl, dels fordi 
man med jernbanens etablering 
var mere sårbar overfor »udenbys«

»Slotsmøllens Maskinbageri* stempel fra 1880erne.

øls indtrængning på det lokale 
marked. Det første bryg bajersk øl 
fra Slotsmøllen blev udsendt den 
23. februar 1882 og blev i Jydske 
Tidende »foranmeldt« således den 
22. februar 1882:

Slotsmøllens Fabriker.
De faa Fabriker, som hidtil have været 
anlagte i Kolding ere nu bievne forøgede 
med en ny, hvis Fabrikata vistnok vil vin-
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de et stort og forskelligartet Publikum. 
Aktieselskabet »Slotsmøllens Fabriker« 
har nemlig anlagt et Bayerskølbryggeri, 
hvis første Brygning i morgen, den 23. 
Februar, vil komme i Handelen efter Af- 
lagring, og som efter Prøven at dømme 
leverer en kraftig og velsmagende Drik, 
der i enhver Henseende kan maale sig 
med det Produkt, der leveres fra andre 
danske Bayerskølbryggerier.

Man havde stor succes med de 
såkaldte undergærede, skatteplig
tige ølsorter som Lagerøl, 
Slots-bryg (Miinchener-øl) og 
pilsnerøl, og en hastig fremvækst 
begyndte. Allerede den 8. marts 
1884 kunne man i avisen læse 
følgende:

»Slotsmøllens Fabriker paatænker for Ti
den en større Udvidelse, idet man ønsker 
at udvide Aktiekapitalen til 100.000 Kr., 
samt at optage et nyt Prioritetslaan for at 
kunne opføre en ny Lagerkjælder og et 
nyt Maltgjøreri«.

Den gamle bryggeribygning blev 
ombygget og fik en etage mere, en

Lagerkælder fra kort fø r  år 1900.

Lagerkælderen i 1982.
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ny lagerkælder opførtes, og der 
blev anlagt et nyt maltgjøreri med 
en dobbelt kølle. Samme år blev 
der bygget en ny hestestald og nyt 
kulhus. Denne kolossale udvid
else, der satte bryggeriet i stand til 
at producere det dobbelte kvan
tum var dog ikke nok, og da det 
begyndte at skorte på plads, be
sluttede man sig til i 1889 at ned
lægge mølleriet og bageriet, for at 
give plads til gærkælder og aftap
ningsanstalt.

Ved starten af bajerskølproduk
tionen var der beskæftiget ca. 15 
mand, og der blev fremstillet ca. 
9.000 hl. øl.

Omkring århundredskiftet var 
produktionen steget til over 
22.000 hl. og beskæftigelsen til 
ca. 60 mand. Til sammenligning 
beskæftiger Slotsmøllen i dag ca. 
80 medarbejdere og producerer 
ca. 50.000 hl. øl (15 mill, flasker) 
og 7 millioner flasker mineral
vand. Ligeledes til sammenligning 
skal det nævnes, at værdien af 
ejendommen med maskiner og in
ventar i 1882 udgjorde 200.000 
kr. mod i år -  hundrede år efter -

hvor aktiverne er hundrede gange 
større, ca. 20 millioner kr.

Den store grund som Dronning 
Dorothea stillede til rådighed for 
Slotsmøllen havde stat og kom
mune også dengang kik på. Store 
arealer fra Slotsengen blev allere
de i 1860erne afstået til anlæg af 
gasværk og jernbane. Den 2. maj
1884 ser vi følgende notits i avi
sen:
Vandværket i Kolding.
I Byraadets Møde i Aftes vedtoges det 
med 13 Stemmer mod 3 at anlægge et 
Vandværk og i dette Øjemed indkjøbe 
6000 Kvadtratalen af Slotsmølleengen. 
Udgiften vil andrage 180.000 kr.

Ifølge Kolding Folkeblad har 
Slotsmøllen endog bevilget 1.000 
kr. til hjælp til konsortiets under
søgelser af vandmængden i Slots
mølleengen. Den 5. september
1885 kunne man læse:

Nyt Vejanlæg ved Kolding.
Imellem Statsbanerne og Slotsmøllens 
Bestyrelse er truffet et Arrangement om 
Udlægning af en Vej fra Fredericiavejen 
over Slotsmøllens Have og den nuværen
de Stationshave til Banegaarden. Som 
Ækvivalent derfor har Slotsmøllen afgi
vet et Stykke af sin Eng af Statsbanerne.

Ideen med at tage bidder af 
Slotsmøllens arealer er ikke glemt 
med de hundrede år. Ved gennem
førelsen af Slotssøvejen i 1969 
blev der taget en ordentlig bid, så 
nu er Slotsmøllen indskrænket til 
10.875 m2.

Situationen på Slotsmøllen i fir
serne for hundrede år siden, og i 
dag -  for at bruge Dronning 
Margrethes ord -  flittig -firserne, 
minder en del om hinanden. Nye 
produkter, og frem for alt nye 
samhandelsformer dukker op. 
Strukturen i bryggeribranchen 
forandrer sig, og Slotsmøllen må 
nu, som dengang, tilpasse sig den 
aktuelle markedssituation for at 
kunne vedblive med at være Kol
dings ældste virksomhed i drift.

Der foretages derfor også i dette 
århundredes firsere stor nødven
dige ændringer og udvidelser af 
produktionsanlæggene, også den
ne gang med gær- ogllagerkældre 
og planerne om ny »aftapningsan
stalt« er langt fremme.

Jo  -  historien gentager sig!
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Forberedelsen
til rensningsanlægget

a f  P. H. Clausager

11916 udarbejdede den daværen
de stadsingeniør C. A. Lassen en 
betænkning for moderniseringen 
af kloaknettet i Kolding. Betænk
ningens sigte var at udføre kloa
keringen således, at tilførsel af 
kloakvand til Slotssøen kunne 
undgås, og at samle udløbet i åen 
på så få steder som muligt, deri
mod var ikke taget stilling til en 
evt. rensning af spildevandet. Som 
første led i denne plan udførtes et 
kloakanlæg fra den nordvestlige 
bydel gennem Blæsbjerggade, Ve
stergade, Rendebanen og Sønder
gade med udløb ved Sønderbro. 
Ved at gå gennem Blæsbjerggade 
kunne man afskære en væsentlig 
del af tilløbet til Slotssøen.

Dette kloakprojekt var under 
anlæg, da jeg i 1923 kom til byen, 
og jeg husker, at det første, jeg fik 
med dette anlæg at gøre, var at 
gennemgå en akkordopgørelse for 
en strækning i Blæsbjerggade, og 
at min eneste indvending gik på et 
tillæg for afstivningen i den store 
dybde, man havde været nede i, 
5-6 m.

Jeg husker også, at brolægnin
gen i Vestergade var udført af 
meget simpelt tilhugne brosten. 
Gaden blev hverken jævnere eller 
lettere at renholde efter reparatio
nen af kloakgravningen. Renhol
delsen lettedes heller ikke af, at 
køerne fra en stald i gadens østsi

de hver dag blev trukket på græs i 
Munkensdam. Det var ikke nogen 
flothed, da kørebanen blev moder
niseret, det var dog flere år efter, at 
kostalden var nedlagt; det bemær
kelsesværdige er, at det var første 
gang en gade i Kolding blev asfal
teret. Asfalten er nu det eneste 
minde om den gamle gade, Ve
stergade, den ligger som en stribe 
skråt hen over parkeringspladsen. 
Til oplysning for turister burde 
opsættes en tavle med oplysning 
om, at her ligger byens første as
falterede gade.

Stadsingeniørens tegnestue ca. 1930. Midt i billedet stadsingeniør C. A. Lassen. I  bag
grunden P. H. Clausager.
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Åen har en vis selvrensende ev
ne, så selv om flere kloakudløb 
kom til, og antallet af WC steg, så 
føltes vandet i åen og inderfjorden 
dog så rent, at man i begyndelsen 
af trediverne endnu drøftede en 
plan om udvidelse af søbadean
stalten, der lå på fjordens sydside 
lidt øst for Kløvervej, en sti mel
lem Hejlsmindebanen og fj orden 
førte herhen. Her blev badekabi
ner og badebroer stillet op hvert 
forår for igen at nedtages om efter
året. Planen gik ud på med ind
pumpet sand at lave en kunstig



strandbred, så man foruden det 
friske søbad kunne tage solbad. I 
projektet indgik permanente bade
kabiner, to badebroer, idet kvin
der og mænd ikke dengang kunne 
færdes på samme bro i badedragt. 
Også trinbræt på Hejlsmindeba- 
nen var der tænkt på.

Det store projekt kom dog al
drig til udførelse. Ulemperne ved 
forureningen begyndte at vise sig. 
Jeg husker en sommerperiode, 
hvor åen var opfyldt med flydende 
slamklatter, der naturligvis også 
sejlede ud forbi badeanstalten og 
helt i en periode affolkede denne, 
selvom klatterne var ganske uskyl
dige og intet havde med kloakud
løbene at gøre, det var bunden i 
åslyngningeme neden for Alpe
dalsvej, der var slået op og lang
som sivede ud i åen. I det hele var 
badeanstaltens besøg meget påvir
ket af synlig forurening, medens 
de usynlige colibakterier ikke på

Pumpekælderen under montering. På pumpen Svend Andersen, den første bestyrer på 
rensningsanlægget. Til højre form and Alvin Hansen. Foto Lisberg, 1957.

samme måde skræmte, selvom let
tere tilfælde af øre- og maveinfek- 
tioner forekom.

Forurening blev dog her og an
detsteds mere og mere aktuel. 
Som et udslag heraf afholdt Stads- 
og havneingeniørforeningen i mid
ten af trediverne et møde med rens
ning af spildevand som specielt 
emne. Her holdt eksperter fore
drag om spildevandsrensning. Jeg 
var med til mødet, som ekspert 
pralede jeg af, dog ikke i vand
rensning, men i stenografi, jeg var 
nemlig med for at stenografere 
foredrag og diskussionsindlæg. På 
grundlag af oplysninger, der var 
givet på mødet, og hvad jeg ellers 
kunne finde frem til oplysning om 
enmet, blev jeg sat til at udarbejde 
en betænkning om, hvad der var 
nødvendigt i Kolding, når hensås 
til åens vandføring og spildevands- 
mængden. Denne betænkning re
sulterede i, at en mekanisk rens

ning måtte anses for at tjene for
målet. Et års tid efter forlod jeg 
ansættelsen ved kommunen, og 
der skulle hengå 20 år inden jeg 
igen for alvor kom til at beskæfti
ge mig med sagen.

I 1957 toges fat på udførelsen af 
rensningsanlæggets første del, 
pumpestationen. Efter afholdt lici
tation, hvor jeg var billigst, fik jeg 
arbejdet overdraget. Et af de mest 
nervepirrende arbejder, jeg har 
udført. Året før havde jeg lagt nyt 
tag over slagtehallen på Svineslag
teriet, hvor vi støbte nogle bæ
rende betonbuer, og det måtte ske, 
uden at det voldte gener for den 
daglige slagtning, så det krævede 
megen påpasselighed, og så nu 
pumpestationen, hvor vi skulle 
ned i 7 m dybde lige ved siden af 
åen. Så jeg kan sige, at jeg til
bragte 1956 på taget af slagteriet 
og 1957 i et dybt hul ved siden af 
åen.

Det var spændende at skulle ned 
i de 7 m dybde uden kendskab til, 
hvordan jordbundsforholdene ar
tede sig, der var nemlig ikke -  
hvad der i dag ville have været 
ganske utænkeligt, men også den 
gang var unormalt -  foretaget 
jordbundsundersøgelser. At det på 
det tidspunkt var et princip for 
Kolding kommune, blev jeg klar 
over under arbejdets gang, idet 
der løb en retssag, som Grønborgs 
Tømmerhandel havde anlagt mod 
kommunen, af hvem krævedes er
statning for sætning og alvorlige 
revner i varehuset mod Ågade, 
idet man mente, at et af kommu
nen i Ågade udført kloakanlæg 
var årsagen. I gaden var et par 
huse så medtaget, at de måtte 
nedrives; men tømmerhandelens 
krav afvistes med henvisning til, at 
varehuset var mangelfuldt funde
ret. Da jeg havde foretaget pilote
ringen her, blev jeg indkaldt som 
vidne, og overværede herved en 
afhøring af stadsingeniøren, der 
blev spurgt om hvilke jordbunds-

48



Pumpehuset med afløbsrenden. Foto Lisberg 1957.

undersøgelser, der var foretaget, 
hvorpå svaret var: Ingen, for ikke 
at pådrage sig nogen ansvar. Nå, 
uvidenheden hjalp dog ikke, kom
munen blev dømt til at betale fuld 
erstatning.

Jeg måtte altså stole på min 
egen vurdering. Åen regnede jeg 
ikke med ville volde problemer, 
den løber i et kunstigt leje gravet 
1916-17, idet åens oprindelige 
løb ligger under Sdr. Havnegade. 
Min vurdering her holdt stik, åens 
nærhed gav ingen problemer. 
Gennem mange års erfaringer med 
arbejder på havnen, regnede jeg 
med, at bunden ville være det 
sædvanlige Ç orddynd, der udmær
ker sig ved at være næsten uigen
nemtrængeligt for vand. Også det 
holdt stort set stik. Overraskende 
var, at der under bygværket gik en 
meget kraftig vandåre ikke langt 
under udgravningens bund.

I tillid til min bedømmelse be
gyndte vi med at ramme en tæt 
spunsvæg rundt om byggegruben. 
Væggen rammedes ikke til bund, 
idet jeg regnede med, at jorden i

den dybde ville være så fast, at 
den kunne stå i 1-1,5 m højde 
uden afstivning. De kloge sagde, 
at jeg ikke var rigtig klog, kun 
min formand sagde, at Clausager 
sagde det kunne gå, så kunne det 
gå. Hans tillid blev ikke beskæm
met.

Der skulle rammes en række 12 
m lange betonpæle; men da de 
øverste 6 m af pælene skulle af- 
hugges for at de kunne indstøbes i 
bygværket, når udgravningen var 
tilendebragt og iøvrigt ville være i 
vejen for udgravningen, besluttede 
vi at støbe pælene 6 m lange og så 
dykke dem 6 m. Efter nogen eks- 
perimenteren kom vi også efter 
det, men der viste sig det kedelige, 
at pælene ikke nåede fast bund. I 
betingelserne stod der, at ramnin- 
gen skulle tilrettelægges således, 
at pælene kunne dykke 2 m, hvis 
det var nødvendigt for at nå fast 
bund. Vi kunne sagtens have dyk
ket pælene de yderligere 2 m, men 
så ville der komme til at mangle 
de 2 m mellem pæletop og byg
værk, så jeg besluttede at støbe

nye pæle på 8 m længde. Medens 
disse pæle lå til hærdning, blev jeg 
indbudt til møde i gade- og vejud
valget, som var datidens betegnel
se for det, der nu hedder teknisk 
udvalg. Mødet indledtes med, at 
man var underrettet om, at jeg hav
de støbt nogle pæle, som viste sig 
ikke kunne anvendes og nu ønske
de afklaret, hvem der skulle betale 
disse pæle. Tja, svarede jeg, at jeg 
har disponeret forkert mente jeg 
måtte være mit ansvar alene, men 
tænkte kommunen sig at ville slå 
halv skade, så ville jeg sige så 
mange tak. Jeg fik så en cigar, og 
der blev ikke drøftet mere om den 
sag.

Når vi havde rammet en pæl 
undrede det, at hullet snart efter 
fyldtes med vand, det kunne ikke 
skyldes åen, for vandet stod lige 
ved 2 m over åens vandspejl. Det 
var det første varsel om, hvad der 
ventede, når vi kom i dybet.

Arbejdet blev udført som be
skæftigelsesarbejde, hvor kommu
nen af staten fik et tilskud på 100 
% af udbetalt arbejdsløn til hen
vist arbejdskraft og dertil noget til 
materialer. Det skete efter en lov, 
jeg selv som folketingsmand hav
de været med til at vedtage og, hå
ber jeg, sætte mit præg på. Jeg har 
lyst at citere en enkelt sætning 
af min ordførertale: »Når lovfor
slaget taler om foranstaltninger til 
oprensning af vore vandløb, må 
det være en misforståelse, det er 
ikke oprensning, men rensning af 
vore vande, det gælder«. Det lille 
ord »op« kom ikke med i loven.

Betingelserne for tilskuddet var 
bl.a., at der ikke måtte bruges gra
vemaskine til udgravningen, men 
vi måtte godt benytte gravemaski
nen til ophejsning af jorden, blot 
skulle maskinens skovl fyldes med 
håndkraft. Den tilsynsførende in
geniør, der aflagde dagligt besøg 
på pladsen, erklærede at han al
drig havde set forbudet mod ma- 
skingravning overtrådt, jeg tør 
ikke afgive en så kategorisk erklæ
ring.
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Efterhånden som vi kom i dyb
den tiltog vandtilstrømningen, 
hvert hul efter pæleramningen vi
ste sig som en lille kilde. Dette 
måtte tydes derhen, at der gik en 
kraftig vandåre under byggegru
ben, og at vandet stod under tryk, 
viste vandrejsningen. Det var 
spændende at følge, om bunden 
kunne vedblive at holde til vand
trykket efterhånden som skallen 
blev mindre og mindre. Det gav 
mange søvnløse nætter, hvor jeg 
frygtede om morgenen at komme 
ned til en grube, hvor det hele 
flød. Jeg forhørte mig om, hvad et 
sugespidsanlæg ville koste, men 
transport, opstilling, leje og drift 
løb op i summer, der slet ikke var 
plads til i entreprisesummen. Nå, 
vi nåede ned uden at der skete no
get særligt. For at have et praktisk 
beliggende pumpehul gravede vi 
et brøndrør midt i gruben. Brønd
røret var næsten nede, da vandet 
pludselig vældede op, røret var 
fyldt på et øjeblik, og vandet bred
te sig i gruben. Jeg stod ovenfor 
og så manden fare op af brønden 
hen til stigen og op med en fart, 
som jeg ikke før havde set ham be
væge sig i. Han reddede livet. 
Hvad der interesserede mig var at 
se, hvad der ville ske, når vandet 
nåede til pumpen, om denne var i 
stand til at klare vandstrømmen. 
Det var den, og dermed følte jeg, 
at vi nu var herre over situationen, 
vandåren var punkteret, trykket 
taget af vandet, pumpen kunne 
klare vandmængden. Den frygt 
for at bunden skulle slå op, som vi 
hele tiden havde haft, var borte.

Den dag vi havde støbt bunden, 
tog jeg hjem sikker på, at nu kun
ne der ikke ske noget, og jeg lagde 
mig trygt til at sove. Uhyggeligt 
var det derfor at vågne op ved tele
fonens kimen, det var brandstatio
nen, der fra nattevagten -  vi havde 
nattevagt til at passe pumperne -  
var anmodet om at ringe til mig 
og sige, at han ikke kunne klare 
det. Det var med de mest uhygge
lige tanker, jeg stod op og kørte til

åstedet. Og så var det kun en 
lille ting ved pumpen, hvor han 
manglede en holde-ved-knægt. Jeg 
trængte til at slappe af ovenpå den 
forskrækkelse og blev siddende et 
par timer eller tre og snakkede 
med nattevagten, og måtte sande 
det rigtige i, at en entreprenør 
ikke behøver at spille i lotterier, 
arbejdet giver ham rigelig spæn
ding.

Vi måtte naturligvis blive ved 
med at pumpe, medens vi støbte 
kældervæggene, men så kunne vi 
også skrue bundproppen i. Da der 
var risiko for, at kælderen, efter
hånden som vandet udenfor steg, 
ville svømme op, pumpede vi 
vand ind i kælderen som mod
vægt. Og først da overbygningen 
gav tilstrækkelig modvægt, kunne 
vi endelig tømme kælderen og se, 
at den var helt tæt, og opstilling af 
pumpen og færdiggørelsen kunne 
begynde.

Og efter færdiggørelsen kunne 
vi aflevere et bygværk, der var til 
bygherrens fulde tilfredshed. Det 
havde været et spændende arbej
de, men et godt samarbejde til alle 
sider, og her må jeg særlig nævne 
formand Alvin Hansen, hvis store 
interesse og aldrig svigtende omhu 
i høj grad var med til at præge ar
bejdet, var med til at skabe et byg
værk, jeg synes, vi kan være stolte 
af.

Derefter fulgte arbejdet med det 
egentlige rensningsanlæg, men det 
er en anden historie.
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Livet på Mejersminde 
1875-76
a f  Johannes Hansen L in d

Johannes Hansen Lind blev fø d t  
1846 på Lindgaard i Dalby som 8. 
barn a f Johannes Hansen Lind  
(1794-1860) og Dorothea Laurit- 
zen (Lunde) (1805-1865).

Faderen døde i 1860 og han f ik  i 
arvepart 5400 rd. Efter endt sko- 
legang i Dalby skole var han tre 
gange på højskole -  på Aagaard 
højskole ved Flensborg, på Sø- 
gaard højskole og til sidst på 
Askov.

Ud over soldatertiden arbejdede 
han ved landbruget, dels hjemme 
på Lindgaard, dels ude, bl.a. som 
bestyrer på Jesper Jensen Finks 
gård i Stubbum.

Da han i 1874 var blevet forlo
vet med Bodil Marie Brems fra  
Brøndsted var tidspunktet kom 
met til at omsætte arveparten i en 
gård.

Johannes Hansen Lind skriver i 
sine erindringer: »Minder og Ople
velser« afsluttet 1928 om købet a f  
Mejersminde i Bramdrup:

Nu lå der en lille gård på bakken 
ovenfor Kolding, som var tilfals. I 
hvert fald beliggenheden måtte an
ses for gunstig, også når man ville 
sælge den igen. Gården var tidli
gere H. W. Mejers, men ejedes nu 
af bestyreren af Slotsmøllens Fa
brikker, Mazanthi. Den så just 
ikke tiltalende ud. Stuehuset, som 
står endnu, var grundmur, men så 
dårlig indrettet og mangelfuldt, at 
det snart måtte fuldstændig om

kalfatres indvendig. Det var byg
get i 50erne. Udhusene af gam
melt bindingsværk, som H. W. 
Mejer havde flyttet hertil fra 
nedbrudte huse i byen. Besæt
ningen, to mindre, lidt ældre he
ste, 3 -4  gamle køer, som hurtig 
blev solgte og kostede 30-50 kr. 
pr. styk. Hele marken havde Ma
zanthi ladet komplet dræne (i et 
år, sagdes det) under en drænme
sters ledelse. Et fuldstændigt kort 
over dræningen blev lavet, men 
inden jeg vidste noget derom, var 
Mazanthi død og kortet ikke til at 
finde. Jorden var, efter den tids 
forhold, i ganske god gødnings
kraft, men meget uren, særlig tri
vedes agerkålen fortrinlig i mange 
år. Arealet 28 tdr. land. Marken 
havde tidligere været en udmark 
fra Bramdrup. En gammel dame i 
Kolding, jordemoder Mad. Peter
sen, fortalte, den havde hørt til 
hendes fødejord i Bramdrup.

Resultatet blev, at gården køb
tes i maj 1875 til overtagelse i juni 
termin. Købesummen 31 tus. kr. 
skulle udbetales dels i juni og re
sten i december termin. Man indså 
snart, der kunne være visse ting, 
som der burde begyndes på inden 
overtagelsen. Haven var således 
ikke anlagt, der var bare indheg
net et stykke, der skulle være 
have. Jeg begyndte derfor at gå 
hertil fra Lindegård hver morgen, 
fik min middagsmad hos forpagte
ren, som boede her, arbejdede ved

forskelligt og gik hjem om aftenen. 
Fik ham til at pløje, harve og tromle 
haven. Der var en god ringtromle, 
som gjorde god nytte på den lere
de jord. Her fandtes også en god 
tærskemaskine, som gjorde ud
mærket nytte i mangfoldige år. 
Det var vist ret ualmindeligt den
gang at finde slige redskaber på en 
lille gård.

Jeg fik fat på gartner Vejrup i 
Kolding til at anlægge haven, og 
vi hjalp nu hinanden med arbej
det. Der blev afsat en hel del gan
ge, sået 3 plæner, plantet en 
mængde sommerblomster i små 
bede, han afsatte i plænerne, sat 
hvidkål, grønkål og andre ting. 
Forpagterkonen hjalp mig en af
tenstund med at lægge kartofler 
forneden i haven, hvor nu vort do
micil er. Det gik raskt, husker jeg.

Sommeren 1875 står i erindrin
gen som dejlig varm og frugtbar. 
Det varede ikke længe, før min 
kæreste og hendes fader kom her
hen for at se, hvad det var, der var 
købt til vort fremtidige hjem. Min 
broder Hans og hans kone tog 
imod dem på banegården og kørte 
hertil. Det blæste noget, min kæ
reste havde en temmelig bred hat 
på, som flagrede i vinden, og svi
gerinden drillede hende med, at 
den er ikke til at styre på sådan en 
blæsebanke. Her så ikke videre 
godt ud, syntes de vel nok, men ef
ter nogle ugers forløb blev det 
straks noget bedre. Som nævnt
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Familie og tjenestefolk samlet foran Mejersminde 1905.

havde vi smukt og frugtbart vejr. 
Det varede ikke længe, inden 
græs, blomster og alle andre ting 
kom frem, og alt groede i det hele 
taget så frodig, at vi ingensinde 
har haft et så strålende blomster
flor, som denne sommer. Også 
hvid- og grønkål blev mægtig sto
re. Det var jo også frisk havejord, 
som var godt gødet og kulegravet. 
Korn og græs på marken groede 
også godt til, trods agerkålen. 
Særlig hveden var god, vi avlede 
det år 80 tdr. hvede.

Også inden døre måtte der gøres 
noget istand til de ventede nygif
te. Et soveværelse, hvor nu gæste
værelset er, hjørnestuen, det ene
ste rum i hele huset, der endnu er, 
som det var dengang, blev malet 
og tapetseret, et mindre gæstevæ
relse blev indrettet der, hvor nu 
spisestuen er. Møbler købt eller 
bestilt hos A. L. Johansen. En 
uvirkelig travlhed og livlig omsæt
ning herskede disse år i forret
ningslivet. A. L. Johansen, som al

lerede på den tid havde en stor 
forretning, havde næsten ingen 
møbler færdige. En sofa, et spise
bord og nogle stole fik vi, inden vi 
kom hertil, men de pænere stole 
ikke, dem kom drengene med, ef
terhånden som de blev færdige. 
Sengesteder havde han slet ikke, 
og et par stykker af dem skulle vi 
jo da nødvendigvis have. Jeg måt
te så omkring i byen at søge og 
fandt et par hos snedker Jessen i 
Vestergade. De gør tjeneste endnu 
i vort gæsteværelse. I 1926 behø
ver man ikke at spørge forgæves 
efter færdige møbler.

Trods de enkelte ting, der såle
des blev ordnet lidt ved, manglede 
der rigtignok grumme meget i, at 
huset var, som det burde være, til 
at tage imod et par unge folk, der 
var vante til flere bekvemmelighe
der hjemmefra. Dog tror jeg, in
gen af os tog der særligt nær; det 
kunne komme efterhånden. En 
ting f.eks. som gardiner var der 
ikke spor af, sådant fik vente til vi

blev to om det og således mangfol
dige andre sager.

Nu blev der truffen forberedelse 
til bryllup. Det skulle holdes i 
Brøndsted og ikke være stort, men 
alle vore søskende, og dem havde 
vi mange af dengang, tillige med 
enkelte andre blev indbudne. Den 
10. juni bestemtes til dagen, og 
smuk sommervejr strålede over 
den. En del af vore slægtninge 
havde en lang vej at køre, men tog 
alligevel hjem samme aften, så det 
var en ret anstrengende dag for 
dem. Heldigt at vejret var godt og 
i den lyse tid.

Den næste dag begyndte imid
lertid straks den alvorlige del. Vi 
skulle bryde op fra Maries hjem 
om eftermiddagen og køre hertil. 
Om formiddagen læssedes der en 
vogn med forskelligt flyttegods, 
sengetøj osv. og sendtes afsted her
hen. 2 gode køer måtte vi få af svi
gerfader, dem trak en mand afsted 
med efter Kolding. I brudegave 
havde broder Hans foræret os en
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lille dejlig tosædet vogn og svoger 
J. Fink ligeledes et sæt stadssele
tøj. Om morgenen på bryllupsda
gen var begge dele på Thomsens 
Hotel i Kolding. Forpagteren fra 
Mejersminde kom med de to bru
ne, som fik det pæne seletøj på og 
spændt for den ny vogn. Denne 
befordring kørte Hans, med to da
mer på bagsædet til Brøndsted. 
Min svigerinde, jeg og børnene 
kørte i den lukkede vogn. Det ny 
køretøj blev stående i Brøndsted 
til næste dag, og efter afskeden i 
Maries hjem lige efter middag kør
te vi tilligemed en ganske ung 
pige, som ville blive hos os, efter 
Mejersminde. Kom hertil hen på 
eftermiddagen. Flyttegodset og 
køerne var komne, alt læsset af, 
karlene bespiste og sendt afsted. 
De havde jo en lang vej hjem.

Nu var vi altså kommen på den 
plads, hvor skæbnen, eller hvad 
man vil kalde det, har villet, vi 
skulle blive, (i alt fald tæt ved) 
hele vort liv. Snart opdagede vi, 
hvor smuk en plet det er, vi var 
kommen til at bo på. Den første 
morgen vi vågnede, overraskedes 
vi af en så livlig fuglesang herude 
fra hegnene, som vi siden mangen 
gang har mindet hinanden om. 
Det havde regnet lidt om aftenen, 
måske af den grund sang fuglene 
så meget lysteligere den næste 
morgen, da det var godt vejr. 
Kommer man udenfor gården om 
morgenen, hørtes en kvidder af 
sangfugle nede fra Marielund, der 
fulgte en overalt, hvor man færde
des omkring dernede. Og udsigten 
fra marken ned over skovbakker
ne kunne man jo ikke andet en be
undre i høj grad, hvilket da også 
har været tilfældet med alle de 
mange, som i tidens løb har besøgt 
os og har haft lejlighed til at se 
det. Hvad angår sangfugle, er der 
vistnok ikke nær så mange nu, 
som der var dengang i Marielund. 
Vel ved jeg nok, mine øren ikke er 
så lydhøre som for 50 år siden, 
men alligevel tror jeg nok, det pas
ser. Hvad grunden kan være der

til, ved jeg ikke, hvis det da ikke 
er de store mængder af krager, 
skader og andre større fugle, som 
udrydder dem.

Nå, der var snart andre ting end 
fuglesang og smukke udsigter, der 
optog tankerne. Vi opdagede 
nemlig snart, der fattedes mange 
ting i huset. For at få rede derpå, 
noteredes det op på et papir, og 
når listen blev tilstrækkelig lang, 
måtte en af os til byen og købe 
ind. Undertiden var jeg kørende 
derind efter et og andet. Der var 
dengang ingen træer i haven eller 
længere nede, ingen huse på den
ne side byen, så landevejen lå 
hel åben, set heroppe fra, hvorfor 
min kone tydelig kunne se og ken
de mig, når jeg kom kørende på 
vejen.

Der begyndte at komme enkelte 
fremmede til os, fra Pedersbjerg- 
gård, Nr. Bjært f.eks. og vi måtte 
skynde os med at få gardiner købt 
og hængt op. Huset skulle jo da se 
ud til at være beboet af civilise
rede mennesker. Huset blev der så 
ikke gjort stort mere ved forelø
big, men vi indså godt, det kunne 
ikke blive ved at bruges som det 
er, der måtte en hel omforandring 
til, dog det burde vente lidt. Det 
første, som lå for, var at få en ny 
staldlænge bygget 1876, for deref
ter at samle kræfter til stuehuset.

Besøgende havde vi mange af 
sommeren 1875. Vor udstrakte fa
miliekreds og andre venner og be
kendte var selvsagt interesseret i at 
komme hen til os og se, hvordan 
vi gjorde os i en sådan røverrede, 
som den næsten var. For at mildne 
indtrykket viste vi dem så alt det 
smukke, der var at se, såsnart de 
kom udenfor, og det gode korn på 
marken, håbende derved at få dem 
til at se med lidt lysere øjne på 
vort hjem, at ikke altfor mange 
skulle sige, som en enkelt gjorde -  
»Her kunne jeg bestemt ikke bo«.

Ved overtagelsen af gården, var 
der som nævnt 3-4  gamle køer 
foruden de to fra Brøndsted, hvor
af kun den ene gav mælk, den an

den skulle kælve hen på somme
ren; de blev græssede på skrånin
gerne ned mod Marielund. De 
kunne altså ikke give ret megen 
mælk. Mejeriredskaber var her 
imidlertid intet af, og vi begyndte 
derfor straks at tænke på at sælge 
mælken i Kolding. Der blev truf
fen aftale med et udsalgsted i Østre 
Klostergade. Prisen var 18 øre pr. 
kande, senere steg den til 22 øre, 
men forøvrigt gik det ned og op 
med prisen. Mælken leveredes 2 
gange daglig. Den første sommer 
var der ikke mere end pigen kun
ne bære ved hjælp af et åg over 
skuldrene, senere havde en karl 
denne bestilling, og da vi fik mere 
mælk benyttedes en trækvogn. Ef
ter nogle års forløb begyndte vi 
med at udsælge den direkte til for
brugerne, først fra en højhjulet 
trækvogn, senere fra hestekøretøj. 
Forretningen udvidedes imidlertid 
efterhånden, dels ved forøgelse af 
eget kohold og dels ved køb af 
mælk fra nogle naboer, så der til 
sidst var mælk af 30-35 køer at 
behandle. Det gav ikke så lidt at 
bestille i mejeriet, for mælkeku
sken skulle have sødmælk, skum
metmælk, kærnemælk og 2 slags 
fløde for at tilfredsstille kunderne. 
Der var således travlhed fra tidlig 
morgen med skumning, kærning, 
afvejning, osv. for at kusken kun
ne komme afsted til byen i rette 
tid. Aftenmælken blev ligeledes 
afvejet og sendt afsted. Helt ud
solgt havde kusken kun sjælden, 
det tilbageblevne blev fravejet og 
brugt, som man kunne bedst.

Om vinteren var der tit slemt 
koldt i mælkestuen om morgenen, 
især for min kone, som lå på knæ
ene på det kolde cementgulv for at 
skumme fadene; nu bagefter fryg
ter man for, at hun her har samlet 
den gigt sammen, hun nu må lide 
under. Vi andre, mælkekusken 
og jeg, som besørgede kæmingen 
med en ret stor håndkærne, kunne 
nok holde varmen.

Pigerne havde forøvrigt også de
res rigelige del af arbejdet. For
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uden al malkningen var der meget 
at gøre med rensning af spande og 
fade. Når vognen kom hjem om 
middagen, kunne Peter næsten 
fylde vaskehuset med spande, sto
re og små, mål, store og små, osv., 
som så blev gjort istand til næste 
gang. Gruekedlen var varm næ
sten altid. En sådan jerngruekedel 
kan imidlertid vare længe, den 
blev købt 1875, har gjort tjeneste 
siden og gør endnu den dag idag.

Hen på efteråret begyndte man 
at tænke på forberedelse til at få 
bygget en ny staldlænge næste år. 
Henrik Thorning, som var mere 
kendt på egnen, kørte en dag med 
mig omkring for at købe mursten. 
Vi var først hos Peder Dons i 
Dons, men havde ingen stående 
det år. Derefter til Elkærholm, 
som Campen dengang ejede og 
drev et teglværk. Her købte vi 
vistnok 30 tusinde, så vidt jeg hu
sker for 16-17 kr. pr. tusinde. Ste
nene var just ikke så dyre dette år, 
men det var en lang vej at hente 
dem hjem.

Nu traf det sig så heldig, at der i 
december blev en længere periode 
med barfrost og godt føre, som 
blev benyttet til hjemkørsel. Jeg 
fik lånt en hest fra Brøndsted og 
en anden fra Bygebjerg og kunne 
nu køre med 2 spand. Jeg det ene 
og karlen det andet. Vi kørte hver 
2 læs om dagen, 5-6 hundrede på 
hvert læs og nåede på den måde at 
få det besørget i et par ugers tid.

Allerede sommeren forud blev 
der forresten tænkt på dette bygge
ri. Til staldindretning skal der jo 
helst bruges egetræ, men jeg vid
ste ikke, hvor sådant kunne fås 
her omkring. Derimod så jeg, der 
skulle være auktion i Stenderup- 
skov. Jeg var slet ikke kendt der, 
men vidste, min broder Christian 
ofte købte træ der; der var nemlig 
ingen skov til hans gård dengang; 
ham fik jeg derfor med og vi kørte 
dertil auktionsdagen tidlig om 
morgenen. Før auktionen begynd
te, måtte man omkring i skoven 
og notere hvilke numre, der pas

Peter Mælkekusk, Mejersminde 1896.

sede os. Vi fik en del ege købt, le
jede en mand til at køre dem til 
stranden og en skipper til at flåde 
dem herhen til Sølyst, hvor vi 
slæbte dem i land med hestene, 
for senere at køre dem hjem til 
gården. Disse ege fik jeg efterhån
den god brug for til mange ting, 
først og fremmest til tømmer i stal
dene, hvor det endnu 1928 gør li
geså god tjeneste, som fra begyn
delsen af. Senere brugtes deraf til 
stakit ud mod vejen, hvilket imid
lertid snart er faldefærdig, til en 
pumpe ude i baggården, der nu er 
forsvunden, og til forskelligt an
det.

En anden ting, som man ikke fra 
førstningen af havde regnet med, 
men som senere forvoldte os man
ge bryderier, kom til at spille ind i 
dette første års mange tildragelser, 
var gårdens vandforsyning. Hen 
på sommeren viste det sig nemlig, 
at brønden ikke kunne holde os 
vedlige med vand, så der måtte 
tænkes på at få dette savn afhjul- 
pen. Der blev foretaget en ret kost
bar brøndgravning, som imidler
tid ikke lykkedes efter ønske. Man 
opdagede efterhånden, at egnen 
heromkring er fattig på vandføren
de lag, at andre ejendomme li
geledes havde vanskeligheder med 
at skaffe vand ved brøndgravning.

Nu var der i det nordøstre hjørne 
af marken en ret stor mergelgrav, 
som stod fuld af vand, og tanker
ne førtes ind på muligheden af at 
lede dette vand hjem til gården. 
Spørgsmålet var, om ledningen 
kunne få fald nok. For at få dette 
afgjort fik jeg min gode ven N. V. 
Nielsen fra Bjært til at komme 
hertil med hans nivellerinstru- 
ment. Det viste sig at kunne gå, 
skønt faldet ikke var ret stærk. Vi 
afsatte retningen for ledningen, 
slog pløkke i jorden med en be
stemt indbyrdes afstand og skrev 
ledningens dybde på dem. Dette 
var jo  ikke så vidtløftig at komme 
over, man at få gravet den vel 7- 
800 alen lange grøft, der skulle 
være temmelig dyb sine steder, var 
ulige besværligere.

Hjemmefra kendte jeg en mand 
i Vonsild, der havde arbejdet me
get på Lindgård og var en stærk 
og akkurat drængraver. Jakob Sø
rensen hed han. Ham fik jeg til at 
komme her en tid efter høsten for 
at grave den nævnte grøft. Han 
må vel ikke have været så optaget 
på den tid, siden han indlod sig på 
at tage så langt hen på arbejde. 
Han skal have kosten og bo her, 
der fandtes jo ikke cykler den
gang. Han arbejdede her i 6M> uge 
og fik 65 kr. for det. Jeg lagde rø
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rene, 2 tommer alm. drænrør, som 
blev klinet i samlingerne med fed 
1er. Efterjævningen skal vi selv be
sørge. Nu kunne vandet fra mer
gelgraven løbe ned i brønden, og 
det gik på den måde godt nok i 
nogle år; men efterhånden viste 
der sig vanskeligheder om somme
ren, idet jorden trak for meget af 
vandet, så der kom for lidt i brøn
den. Galvaniserede jernrør havde 
naturligvis været bedre, men det 
ville være blevet alt for kostbart. 
En del år senere blev der gravet en 
brønd midt i marken, hvor der er 
overflod af vand, men det vil jo 
ikke selv løbe hjem og må hentes. 
1904 gravedes atter en brønd, 
denne gang i gården. Den er 3 
alen vid og 10 alen dyb og temme
lig god til at holde ud; ved siden af 
er der jo nu vandværksvand, så de 
besværligheder, vi i mange år hav
de at kæmpe med på det område, 
er altså nu overvundne.

I forsommeren 1876 skulle der 
jo så, som tidligere nævnt, bygges. 
Jeg akkorderede med Iver Dau fra 
Hejis om murerarbejdet, puds
ning, fugning og det hele for 160 
kr. Ligeledes med Jørgen Chri
stensen fra Harte om tømmer
arbejdet, tækning med spån indbe
fattet, for 180 kr. Huset er 40 alen 
lang og 14 alen dyb. Folkene skul
le naturligvis, som det altid var

skik dengang, have kosten hos os.
For husmoderen går det lettere 

nu at have håndværkere, da det i 
regelen er på egen kost, men de
stomere går det ud over penge
pungen.

Den ny staldlænge blev bygget 
i 1876, 1878-79 gennemførtes en 
gennemgribende istandsættelse a f  
stuehuset. Da gårdens mælkepro
duktion efterhånden steg meget, 
blev pladsen i den lille kælder i 
stuehuset fo r  trang. Derfor bygge
des i sommeren i 1893 et mindre 
hus i tilslutning til stuehuset med 
plads til mælkestue, vaskehus og 
udenfor et ishus.

Da naboen Peter Larsen i 1894 
døde, købte Lind hans ejendom. 
Hermed blev Mejersmindes gamle 
bindingsværkslade fo r  lille og i 
1895 byggedes en ny.

I 1908 overtog sønnen Niels 
Mejersminde, først i forpagtning i 
5 år, derefter som ejendom.

Johannes Hansen Lind og hans 
kone lod i 1910 bygge en aftægts
bolig i Mejersmindes have. Murer
mester A. Andersen leverede teg
ningerne til huset.

Johannes Hansen Lind døde i 
1929.

Mejersminde blev købt a f  Kol
ding kommune under 2. verdens
krig og senere udstykket til parcel
husbebyggelse. Heimdalsvej og den 
nordlige del a f  GI. Kongevej er an
lagt på Mejersmindes jorder.
(red.)

Johannes Hansen Lind og Bodil Marie Lind i deres aftægtsbolig.
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Sponsorer for Koldingbogen 1982:

Firma B. Aagaard
Akseltorv Boghandel
Aktivbanken A/S
Andelsbanken A/S
Burcharth’s Farve- og Lakfabrik A/S 
Gori A/S
Handelsbanken i Kolding
Holm Christensen og Møller Petersen ApS 
Kolding Turistforening 
Konrad Jørgensens Bogtrykkeri A/S 
Nordisk Solar Compagni A/S 
Pasilac Therm A/S 
Slotsmøllen Kolding A/S 
Sparekassen Koldings Fond 
Sparekassen SDS
V. Sørensen og Møller Nielsen A/S


