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01 og arbejde
- Koldinghus lens bespisningsliste 1613-14
Af Johs. Lind

Når der skulle aflægges regnskab for et lens drift hvert 
år pr. 1. maj (Philippi et Jacobi dag), var det en om
stændelig affære, for det var ikke blot et spørgsmål om 
penge, men også om alle mulige andre værdier. Det 
økonomiske system var jo endnu i ganske høj grad ba
seret på naturalier. Et omfattende indblik i et sådant 
regnskabs indretning og indhold er nu tilgængeligt for 
enhver i kraft af den trykte udgave af Koldinghus lens 
regnskab for 1610-11.

En af de udgiftsposter, dette regnskab nævner, er 
brød og øl, som er serveret for de» bønder, der havde 
gjort arbejde på slottet, samt for de bønderfogeder, der 
havde været »udstævnet« i adskillige anliggender. Til
sammen er der til disse formål udgivet:

Brød: 53^ td. I 1/  fj. 4 par, 
øl: 83 td. 12 stobe,
sild: 3 td. 1 1/2 fj.

En tønde øl er 60 stobe, og en stob er 2 potter, så for 
øllets vedkommende har det drejet sig om 10.044 pot
ter (en potte er en lille liter). Også brødet blev målt i 
tønder, 320 brød pr. tønde, altså ialt 17.248 brød. Når 
mindre enheder afbrød blev målt i par, har det sin na
turlige forklaring deri, at 2 brød var den sædvanlige 
ration i den sammenhæng, som vi her skal beskæftige 
os med.

Disse betragtelige udgifter har naturligvis været be
lagt med dokumentation, men desværre er bilaget for 
det år bortkommet.

Det er det derimod ikke for visse af årene derefter, 
og vi vil i det følgende se på regnskabet for Koldinghus 
len 1613-14.

Bilaget, selve bespisningslisten, har form som et 
langt, smalt hæfte, folio foldet på langs. Det bærer 
denne udskrift:

Mandtalsregister på brød, øl og sild, som er givet 
bønder og boelsfolk, som har gjort adskilligt arbejde 
på Koldinghus. Desligeste givet bønderfogeder, som 
har været udstævnet med adskillige sager, udi dette år, 
fra Philippi Jacobi dag 1613 til samme årsdag 1614.

I slutningen af hæftet finder man sammenfatningen 
af årets udgifter på denne post:

Brød: 6 0 td. V/2 fjd. 2 par
arbejdsøl: 78 td. 14 stobe
svendeøl: 7% td. 10 stobe
saltet sild: 3% td. 1 fjd. Vi otting. 1 ol. 21 sild

Mængden af sild er sådan, at det er vanskeligt at finde 
nogen indlysende relation til de øvrige tal. Det må for
modes, at alle har fået sild til brødet. Ellers ville hov
bønderne have været stillet ringere end fangerne i 
samme periode. I alle tilfælde må bønderfogederne 
have fået det. Hvor disse for hvert besøg er noteret for 
et »måltid« og en stob øl, noteres hovarbejderne hver 
gang for to brød og en potte øl. Svendeøllet må være 
blevet skænket for bønderfogederne. Det beløber sig 
til 460 stobe, præcist det antal bespisninger, disse foge
der har modtaget. Hovbønderne, der jo ellers havde 
det fysiske arbejde, måtte nøjes med een potte øl pr. 
dag.

Bespisningslisterne er ført på den måde, at der dag 
for dag er en opgørelse over, hvem der har været inde 
på slottet og i hvilken anledning, samt hvad det har ko
stet i brød og øl.
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Hoveriet
»Bønder, boelsfolk og andre« stod der i hoverilistens 
udskrift. Og det viser sig snart, at den differentiering 
er der mening i. Det er nemlig forskellige typer arbej
der, der gøres af de forskellige grupper. Nu er det ikke 
let at foretage en fuldstændig og klar adskillelse af 
dem. Men tilnærmelsesvis kan det dog ske. De fleste 
arbejdshold plejer nemlig at arbejde på slottet i to 
dage, og når de nævnes anden gang, skal de identifice
res; fornævnte boelsmænd/mænd/personer. »Mænd« 
plejer at betyde gårdmænd, og det samme gør »perso
ner«. Der er desuden den ejendommelighed, at mens 
boelsfolkene næsten hver gang introduceres med an
givelse af navn og sted, så er det meget ualmindeligt, 
at gårdmændenes navne nævnes, her synes identifika
tionen på sted at være tilstrækkelig. Forklaringen kan 
måske være, at boelsfolkenes forhold til slottet langt 
mere lignede et personligt ansættelsesforhold end 
gårdmændenes, hvis hoveriydelse vel stod i forhold til 
landgilden.

Hovspecialer
En gruppe helt for sig selv udgjorde mændene fra fi
skerlejet Strandhuse. De har mødt op efter behov. Og 
behovet var der, hver eneste gang et stykke arbejde 
skulle have det mindste anstrøg af det maritime. Når 
prammen skulle på land eller sættes i vandet, når den 
skulle repareres og stryges, tømmes for is, sne og vand, 
når kongens eller slottets fisker skulle have hjælp til fi
skeriet i søer og damme, så var det dem fra Strand
huse, der myldrede frem, oftest i et antal af 16-18. Og 
selvfølgelig var der ikke andre end dem, der kunne 
bruges, når der ligefrem skulle foregå opskibning af 
gods fra skib eller udskibning til skib. Til gengæld 
skulle de ikke bevæge sig ret langt ind på land, før 
andre måtte overtage opgaverne. Ved opskibning hen
tede de varerne ind til skibsbroen. Hvordan de så

skulle komme videre derfra, var ikke deres sag. Det 
klarede bønderne. En undtagelse fra denne klare ar
bejdsdeling har vi måske en dag i marts, hvor bøn
derne fra Seest gik Strandhusemændene til hånde. 
Om onsdagen hjalp 12 »personer« fra Seest dem med 
at få tømmer fra skibsbroen ned i prammen. Næste 
dag skulle Strandhusemændene bringe det ud til ski
bet, og der står, at mændene fra Seest hjalp dem med 
at få tømmeret »i og af prammen«. Af prammen skulle 
tømmeret jo først ude ved skibet, så noget tyder på, at 
Seest-mændene den dag måtte savne fast grund under 
fødderne.

De enkelte arbejdsholds indsats gøres nemmest op 
i øl. Hver mand skulle jo for dagens indsats have to 
brød og een potte øl. Mændene fra Strandhuse var 
indkaldt til arbejde ialt 89 gange i regnskabsåret 
1613-14. Det beløb sig til 1531 potter øl. Om man så 
kan slutte, at det har drejet sig om lige så mange fulde 
arbejdsdage, er vel tvivlsomt. På Koldinghus er der 
dengang blevet serveret to måltider mad om dagen. 
De to brød plus den ene potte øl har sikkert ikke været 
til mere end eet måltid. For en nutidig tankegang 
kunne en lille liter øl nok formodes at være nok til to 
måltider, men når man betænker, at bønderfogederne 
fik det dobbelte, når de var inde på slottet, og det uden 
at arbejdet havde givet dem sved på panden, så må 
man erkende, at en enkelt potte kun rakte til eet mål
tid. Formentlig har arbejdsdagen altså været kort nok 
til, at man kunne nå aftensmaden derhjemme. Men af 
praktiske grunde, vil vi herefter regne en potte øl for 
at svare til en (lille) arbejdsdag.

Strandhusemændene har den absolutte rekord i ar
bejdsdage. Nummer to på listen er gårdmændene fra 
Bramdrup. De skulle ligesom Strandhusemændene 
møde, når der var behov. Og det var der tit. Deres be
stilling var nemlig at bære øl fra bryggers til kælder. 
Ordet bære skal måske ikke forstås bogstaveligt, for i 
almindelighed synes valget af gårdmænd til hovar
bejde bestemt af, at disse havde heste og vogne, og det
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På Braunius prospekt over Kolding fra  1587 ses staldgården, dyrehaven, urtehaven og ladegården.

kunne der være brug for til denne tunge transport. 50 
gange i løbet af det år rykkede de 12 gårdmænd ud. 
Det blev til 600 potter øl for deres egen mund, måske 
ikke 600 arbejdsdage, de havde jo ikke langt til arbej
det.

Søndagsarbejde
Fire gange er der blevet sendt bud efter dem på søn
dage. Dette var ellers meget usædvanligt, men der var 
besøg af kongen, prinsen og hele dennes flok af »unge 
herrer«, og sådanne forhold kunne vel medføre ube-
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regnelige situationer, hvor kongebud måtte veje tun
gere end sabbatsbud.

Andre tilfælde af søndagsarbejde har også forbin
delse med det fine besøg. Søndag den 9.1. må boelsfol
kene fra Hjarup og Vester Vamdrup ind for at hugge 
og save ved til kongens og prinsens kamre. Tre uger se
nere er det dem fra Sdr. Vilstrup og Viuf, der må kaste 
sne af adskillige kamre og lofter. Næste søndag møder 
13 boelsmænd fra Velling for at kaste sne af boldhuset. 
To gange mere har andre boelsmænd været inde for at 
rengøre samme boldhus på søndage. Det var her, de 
kongelige spillede tennis eller noget, der lignede. Så 
det har åbentbart været en af søndagsfornøjelserne.

M ejerøl og tørv
En af de mere festlige hovdage har sikkert været den 
dag i juli måned, hvor bønderne fra Anst og Brusk her
reder skulle slå græs i Dyrehaven. Der er ingen angi
velse af, hvor mange der er mødt, og arbejdet har in
genting kostet i brød, men derimod har man »efter 
gammel sædvane« givet dem en tønde øl som mejerøl.

Dette er det eneste tilfælde, hvor hoveriet har omfat
tet noget, der lignede markarbejde. Det almindelige 
avlshoveri må have fungeret efter andre retningslinier, 
og det har i alt fald hverken kostet brød eller øl af slot
tets beholdning. På et par af de kongelige gårde var 
avlshoveriet allerede den gang afløst af et vist pengebe
løb pr. fæstegård, hvorefter arbejdet må have været af
viklet som almindeligt lønarbejde.

Det nærmeste, hoveriet er kommet markerne i vor 
bespisningsliste, erdet meget omfattende arbejde med 
tørv i maj måned. Selve tørvegravningen er foregået 
med lønnet arbejdskraft. Men indbringningen blev 
foretaget af hovbønderne. Det var et arbejde, der kræ
vede vogne, så det var gårdmændene selv, der kom i 
sving. 49 gårdmænd i 6 dage den ene uge og 58 i 5 dage 
næste uge, ialt 584 arbejdsdage på blot to uger til 
denne ene arbejdsopgave.

A  rbejdsopgaverne
Tørvearbejdet omfattede ikke blot selve indbringnin
gen. Tørvehuset skulle gøres rent, og de tørrede tørv 
skulle kastes ind. Alt i alt kom arbejdet med tørvene til 
at koste 867 potter øl.

Når man brugte tørv, var det udtrykkeligt for at 
skåne skovene. Men træ blev også brugt som brændsel 
i rigt mål. At stable, hugge, save og bære ved til kamre 
er nogle af de opgaver, der kommer igen regelmæssigt 
i årenes løb. Arbejdet med ved beløb sig til 943 potter, 
altså ialt 1810 arbejdsdage brugt på brændsel til slottet.

Gårdmændenes indsats var, bortset fra Bramdrup- 
mændenes, især knyttet til de særlige opgaver, som 
årets tider kunne medføre. Som f.eks. kørslen med 
tørv, eller svineslagtningen i december med tilhørende 
nedbringning af flæskesider i saltekælderen og selve 
saltningen. Et sæsonpræget arbejde var også transpor
ten af tømmer. Her var det nødvendigt med vogne og 
heste, så helt naturligt var også det gårdmændenes 
sag.

En hel del af de opgaver, der skulle løses, kan henføres 
til slottets almindelige vedligeholdelse og drift. Så
danne regelmæssigt tilbagevendende opgaver var ty
pisk boelsfolkenes. Hver eneste fredag eller lørdag 
skulle der gøres rent på borggården og staldgården. 
Næsten lige så regelmæssigt skulle der kastes korn, ca. 
20 læster pr. gang.

Slottets rendemester lagde i regnskabsåret 1613-14 
beslag på 610 arbejdsdage. Han var den, der havde an
svar for det indlagte vand (bl.a. til stalden, bryggerset, 
badstuen og - naturligvis -  vandkunsten). Graver, 
murmester, brolægger og tømmermand måtte også 
ind imellem bruge boelsmændene.

Det er vist også boelsmænd, der har hjulpet old
fruen med at plukke gæs og sno væger til tællelys, selv 
om begge dele jo egentlig var sæsonbestemt.

Et kapitel for sig er slottets urtegård. Den har nok 
været mere raffineret, end man i dag kan forestille sig.

8



Bl.a. er der blevet dyrket vin! Den har krævet 364 ar
bejdsdagejævnt fordelt på hele året, men det har ikke 
været havearbejde altsammen. F.eks. har der også væ
ret boelsfolk derude for at hjælpe med at nedbryde en 
stald, mens kongen var på besøg. Han havde fundet 
på, at tømmeret skulle udnyttes som skibstømmer og 
derfor sendes til Sjælland. En af de øvrige opgaver i ur
tehaven forekom kort før kongens besøg: En havegang 
skulle forsynes med sand, så kongen kunne gå der.

Kongens besøg
Adskillige andre arbejder har naturligvis også været 
led i forberedelsen af kongens og prinsens besøg. Alle 
de nødvendige kamre skulle f.eks. rengøres. En del af 
dem skulle også møbleres. I bønderfogedlisten fra 
samme år vil man se, at bønderfogederne bl.a. har væ
ret i Koldinghus med senge og sengetøj fra hver deres 
herred. Alt det skulle bæres på plads. Der blev også be
tragtelige arbejdsopgaver, da et skib ankom med kon
gens vin. Så måtte bønderne ud med deres vogne for 
at få vinen frelst i kælder. Og da kongen siden skulle 
videre til Haderslevhus, måtte de igen ud for at få vi
nen videre. Ialt 321 arbejdsdage har haft at gøre med 
transport af vin. Dertil kom så transporten af alt mu
ligt andet kongeligt gods.

Hvis man nu tror, at hele slottet skulle stå fikst og 
færdigt til kongens besøg, så tager man naturligvis fejl. 
For kongen var Christian IV, og hans forkærlighed for 
byggearbejde fornægtede sig ikke. Arbejdet på slottets 
store sal kom på sit højeste, mens han selv var her, og 
det var især dønnikmesteren (gibsmesteren), der i 
denne omgang havde brug for folk.

Efter at 15 boelsmænd havde brugt en dag på at ren
gøre samme store sal, blev den snart taget i brug, man
dag den 7. marts, til et møde for hele den jydske adel, 
der skulle lade sig taxere for, hvor mange heste de 
skulle holde til rigets tjeneste. Søndagen forud blev der 
slæbt øl, men ellers har dette opbud ikke - udover ren-

Udkast til trappespir i Koldinghus Lensregnskab 1653/54.

gøringen - sat sig spor i hovarbejdet.
En eller flere gange under sit ophold har kongen na

turligvis været på jagt. Det har ingenlunde blot været 
et spørgsmål om at slænge en riffel over skulderen og 
så ellers vandre af sted i gummistøvlerne. Der skulle 
mere til: Seksten gårdmænd fra Bjert var en fredag i 
november optaget af at få kongens jagtudstyr ind i 
vognhuset. Jagtudstyret var så omfangsrigt, fordi det 
bl.a. omfattede jagtduge til indhegning af et stykke 
land til jagt. Et par uger efter måtte lige så mange 
gårdmænd fra Hjarup hjælpe kongens jæger med at få 
det ud igen og læsset på vogne, som blev kørt til Sten
derup skov. Kongen vendte iøvrigt ikke tomhændet 
hjem: en uge senere er 17 gårdmænd af Gårslev og 16 
af Seest inde på slottet i to dage for at salte vildt.

En af de væsentligste opgaver for kongen har været 
at skaffe tømmer, både ved skovning og ved nedbryd
ning af bl.a. stalden i urtegården. Behandlingen af 
dette tømmer, stabling og transport har naturligvis 
kostet adskillige arbejdsdage.
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Hoveriets fordeling
Normalt identificerer bespisningslisten de hoveriplig
tige alene på navn (hvis det er boelsmænd) og by. Men 
en gang imellem er herredet nævnt, så man aner, at 
herredsinddelingen har spillet en rolle i fordelingen af 
arbejdet. De fire nærmeste af lenets otte herreder har 
gjort hoveri på Koldinghus. Det er Brusk, Anst, Hol
mans og Elbo herreder. Fordelingen af øl fortæller, 
hvor meget: Brusk: 4270, Anst: 1785, Holmans: 2220, 
Elbo: 974).

Hvis man, så vidt det er gørligt, skiller gårdmæn- 
dene med deres mere lejlighedsvise indsats fra, vil 
man yderligere konstatere en nogenlunde fast turnus 
mellem de enkelte byer i herredet.

Når herredet har været 1. fordelingsfaktor, kunne 
man vel vente, at 2. faktor ville være sognet fremfor de 
enkelte byer. Men den forventning opfyldes ikke 
umiddelbart.

Til de fleste dagligdags opgaver har arbejdsholdene 
bestået af tilnærmelsesvis 12 mand - med afvigelser til 
begge sider. Holdene er sammensat af boelsmændene 
fra en eller flere byer i et herred. De enkelte byer kan 
meget vel have sogn tilfælles, men det kan lige så vel 
forekomme, at en by danner hold med en fra et andet 
sogn.

Arsagen kan være den ganske simple, at adskillige 
sogne slet ikke havde boelsmænd nok til et helt ar
bejdshold. Visse sogne leverede slet ingen. Visse leve
rede kun boelsmænd, men ingen gårdmænd.

løvrigt kunne det forekomme, at herredsgrænserne 
ikke fulgte sognegrænserne, og i så fald har herreds
grænserne haft prioritet.

For boelsmændenes vedkommende synes arbejdsy- 
delsen at have været ens indenfor samme by, idet det 
var de samme folk, der mødte hver gang. Men de en
kelte byers indsats var forskellig, og det har ikke været 
forskelle i boelsmændenes beskedne landgilde, der har 
gjort udslaget.

Gårdmændenes mere lejlighedsvise indsats er ikke

helt så sammenlignelig, men det falder i alt fald i 
øjnene, at visse byers gårdmænd slet ikke har været 
med i arbejdet. Også enkelte sogne i herrederne er i 
deres helhed gået fri.

Hvilket lader os ane en helt overordnet fordelings
nøgle, som bespisningslisterne ikke kan give os indblik 
i. Hvad var årsagen til, at kravene til de enkelte sogne 
og byer ikke var ens?

Med forbehold af disse nu ukendte faktorer fremvi
ser bespisningslisten en ganske høj grad af regelmæs
sighed, hvor arbejdet er gået på omgang mellem de en
kelte herreder og inden for herrederne mellem de 
enkelte byer.

Det væsentligste element, der bryder billedet af re
gelmæssigheden, er mylderet af Strandhusemænd, 
der indfinder sig, hver gang der er noget at gøre på sø 
eller hav, og Bramdrupmændene i deres utrættelige 
rutefart mellem bryggers og kælder med det uundvær
lige øl.

Litteratur
C. Rise Hansen: »Hoveriet på Ringsted Kloster 1570-1620«, Kø
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Det første amtssygehus i Kolding 1782-1838
Af Torsten Sørensen

Kolding er et af de første steder uden for hovedstaden, 
hvor der blev oprettet et offentligt sygehus. Kun amts
sygehusene i Esbønderup og Hillerød er ældre.

Den 19. april 1782 blev det nemlig ved kongelig 
rescript bevilget daværende amtmand over Kolding- 
hus amt, Hans de Hoffmann, at der måtte lejes en ba
rak i Kolding med to senge til behandling af fattige 
syge. Indretningen af sygehuset skulle foretages under 
»Amts Chirurgus« og en anden beskikket embeds
mands tilsyn og ansvar. Lægemidlerne skulle købes på 
apoteket, og omkostningerne skulle udredes af Delin
kventkassen.

Som følge af det kongelige rescript pålagde amt
manden amtsforvalter Johann Petter From og di
striktskirurg Johan Carl Sager, at de skulle foretage 
sig det fornødne. Men det var nu ikke så let at finde en 
passende barak; først i 1785 lykkedes det at finde et 
hus, som man i et brev til Danske Kancelli den 18. fe
bruar 1785 foreslog blev købt og indrettet til sygehus. 
Og allerede den 30. april 1785 skrev Kancelliet i et 
promemoria til amtmand de Hoffmann, at det hus, 
som amtsforvalter From og kirurg Sager havde fundet 
tjenligt til en sygestue, måtte købes for amtets regning 
med tre senge og fornødent indbo for 600 rigsdaler, 
hvoraf halvdelen skulle udbetales straks, mens resten 
skulle forrentes af Delinkventkassen med 4 pct. p.a. 
»for saa meget (som) muligt at spare en alt for stor Ud- 
givt paa een Gang«.

Amtmanden spildte ikke tiden. Allerede seks dage 
senere, den 6. maj 1785, tilskødede Jens Busch sin 
gård i Klostergade i Kolding til Hans Majestæt Kon

gen. Det er usikkert, hvem denne Jens Busch var, der 
dengang solgte en gård til kongen, men han kan godt 
være identisk med den Jens Busch, som i 1784 påtog 
sig at vedligeholde den gamle træbro mellem Kolding- 
hus Slot og Staldgården i 16 år for 230 rigsdaler.

I brandtaksationen fra 1801 er under »Slotsgadens 
vestre Side« anført, at »Hans Majestæt Kongens 
Gaard (d.v.s. sygehuset) har henhørt under No. 151«. 
Men i 1802 er ejendommen i Brandrepartitionsfon
dens protokol opført som nr. 153b, og i brandtaksatio
nerne fra 1818-1827 og 1827-1838 er sygehuset nævnt 
under »Slotsgadens Vestre Side, Matr. 151«.

I folketællingslisten fra 1801 er sygehuset angivet 
som »Østergade 151«, men i folketællingen fra 1834 er 
sygehuset nævnt under »Klostergade 154 A«.

Selv om der således kan være tvivl om sygehusets of
ficielle beligggenhed, fremgår det af en tegning fra 
1834, at sygehuset lå svarende til det nuværende Hel
ligkorsgade nr. 17 (matr. 385a) over for Turistbu
reauet.

Af brandtaksationsprotokollen fremgår i øvrigt, at 
sygehuset var i ét plan med 9 fag og bindingsværk af 
egetræ. Men indretningen var nu ikke særlig praktisk. 
Allerede den 19. maj 1798 havde distriktskirurg Jo 
hannes Kræmer skrevet til amtet: »Sygehuset i Col- 
ding er rigtignok ikke saaledes indrettet, som det 
burde være; der skulde være flere Stuer og enhver Syg 
have sin Seng; heller ikke er det paa et godt Sted i 
Byen; der kand ikke indtages meere i Sygehuset end 7 
veneriske, hvortil der ere 4 Senge; en Stue haver M an
den og Konen, og en Stue til andre Svagheder, hvortil
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der er hverken Senge elle Sengeklæder. Imidlertid ha
ver Amtet været - længe tient med dette Sygehus, 
(som) -  efter en allerunderdanigst Forestilling (er) ble
ven indrettet saaledes den Gang, som det nu er.«

I 1811 beskrev amtsforvalter Frants Jørgen Hvass 
indretningen således: »I Sygehuset ere 1 Køkken for 
Opvartersken og 1 for de Syge, 1 Spise Kammer, 2de 
Stuer og 2de Kammer, hvoraf den ene Stue er Bolig for 
Opvartersken med hendes Mand, og den anden for de 
Syge, hver Stue med sin Kakkelovn. Det ene Kammer

er Pulterkammer for de Syge, og det andet, som er tæt 
ved Opvarterskens Stue, er for, at Patienterne kan se
pareres, men dette Kammer er lidet -. Da Sygehuset 
blev etableret, var Localet ei anderledes. Det blev ei 
heller bestemt for meere end 3 Sygesænge, 2de i den 
ene Stue og 1 i det ene Kammer. Dette Kammer har 
sin Varme fra Opvarterskens Stue«.

Ud fra beskrivelsen kan sygehuset godt have været 
indrettet, som det fremgår af tegningen. Den illustre
rer, hvor upraktisk indretningen var, og hvor gene

Har sygehuset i Helligkorsgade været indrettet således? Tègningen er udarbejdet efter beskrivelse i 1811.

Helligkorsgade
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rende det må have været for opvartersken, at de syge 
skulle igennem hendes stue for at komme i seng.

Det har heller ikke gjort det let, at hver patient den
gang ikke havde sin egen seng, og undertiden kunne 
der ligefrem være trængsel i sengene; således måtte et 
ægtepar med tre børn i 1832 tilsammen dele ét senge
sted.

Man ved ikke, hvem der i de første år passede de 
syge, men i Østergade boede en Hans Hansen Høst, 
som havde været rytter med det 3. jyske kavalleri-regi- 
ment, hvorfra han var blevet afskediget formentlig 
p.g.a. alder. Det er muligt, at det var ham, der i begyn
delsen sørgede for maden til patienterne. I hvert fald 
blev han sammen med sin kone, Marie Rasmusdatter, 
som han blev gift med i 1784, officielt ansat som opvar
ter ved sygehuset den 16. februar 1796. På det tids
punkt var Hans Hansen Høst ca. 58 år og hans kone 
35.

Af en eller anden grund var Hans Høst kun ansat 
ved sygehuset i tre år. Måske var han blevet syg, for 
han døde allerede i 1802. I 1799 blev han efterfulgt af 
Anne Marie Conradsdatter, som i 1782 var blevet gift 
med skrædderen Niels Iversen Orm. De boede i Klo
stergade, inden de blev ansat ved sygehuset.

Niels Orm døde 75 år gammel i 1805, men hans 
enke fortsatte med at være opvarterske på sygehuset 
indtil 1809; hun døde vistnok som 85-årig i 1814.

Af et brev fra amtsforvalter Frants Hvass den 13. 
juli 1808 til amtmanden fremgår det, at »Sygehus Ko
nens Pligt er at føre et anstændigt Liv og Levned samt 
bruge al muelig Forsigtighed med Ild og Lys, at op
varte de Syge, som efter Amtmandens Ordre indlæg
ges, vaske og tvætte dem, reede deres Senge og danne 
deres Spise og Drikke efter Districtschirurgernes O r
dre, feie og holde Værelserne rene og vise dem al god 
og christelig Omgang, at passe og paasee, at Spise og 
Drikkekarene altid er reene, saa at Spise og Drikke 
formedelst saadan Efterladenhed ikke bliver suur eller 
bederves, og at lade sig være efterrettelig, hvad Amts-

Helligkorsgade nr. 17 (Eriksens Salon), efteråret 1990. På dette sted lå 
det første amtssygehus i Kolding.

forvalteren og Doktorne befaler hende, saavel til Hen
sigten med Indretningens Bedste som Patienternes 
Fordeel i deres Svaghed«.

Som løn fik sygehuskonen 14 rigsdaler årligt samt et 
beløb på tre mark til koste og sand. Endvidere fik hun 
otte skilling for hver »uformuende« patient. Men af de 
rige patienter, som kunne betale, havde hun desuden 
ret til at modtage et beløb, hvis størrelse dog skulle 
godkendes af amtsforvalteren og distriktskirurgen. Af 
disse velhavende patienter var der imidlertid ikke ret 
mange; således skrev amtsforvalter Hvass lakonisk, at 
der ikke i 8 år havde været rige patienter indlagt på sy
gehuset.

Derfor er det meget forståeligt, at opvartersken af og 
til søgte om et ekstra tillæg, uden at dette dog altid gav 
resultat, for man var meget nøjeregnende med pen
gene. Eksempelvis sendte Marie Conradsdatter Orm 
den 30. september 1807 en regning til sygehusforvalt
ningen på 1 rigsdaler 1 mark 10 skilling. Hun havde 
købt 3 pund sæbe å 18 skilling samt tråd til lagner og
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sengeklæder og halm til sengene. Desuden havde hun 
påført regningen et beløb på 2 Mark, som skulle dække 
hendes »Uleilighed«.

Denne regning og ikke mindst den sidste post gav 
anledning til en del skriverier. Den 14. februar 1808 
skrev amtsforvalteren bl.a.: »I Henseende til hendes 
Regning, da formeener ieg, at deri bør afgaae de 2 
Mark, som hun anfører for sin Uleilighed. Som Op
varterske ved Sygehuuset bør hun ikke ansee det som 
en Uleilighed at hente Sæbe, Traad og Halm, at sye 
paa Lagner og Sengeklæder, at udbrede Halmen i 
Sengene og at holde Sengelagnerne, de Syges Klæder 
og Sengeklæderne reene. -  Imod det øvrige af Regnin
gens Indhold kand Intet være at erindre«. Marie Orm 
fik på den måde dækket sine udgifter, men noget ek
stra kunne der ikke blive til.

Efter at Marie Conradsdatter Orm var fratrådt i juli 
1808, ansatte man Karen Gregersdatter. Hun var født 
omkring 1762 og kaldes undertiden »Karen Weyle’s« 
efter sin første mand, Jørgen Weyle, som hun var ble
vet gift med den 4. februar 1791. Efter hans død i 1810 
giftede hun sig i 1811 med den 65-årige enkemand 
Hans Jørgen Møller, som derefter flyttede ind på syge
huset, hvor han døde den 4. maj 1822. Få måneder se
nere blev Karen Gregersdatter viet til den 41-årige ar- 
bejdskarl Joachim Michael Detlev Kapp, og siden blev 
hun kaldt »Karen Kappe’s«.

Det var under hendes ansættelse, at stiftfysikus 
Hans Palle Hoff Hansen i 1811 kom på visitats. Han 
var ikke helt tilfreds med forholdene på Kolding syge
hus. Den 11. september 1811 skrev han bl.a. til amt
mand Johan Henrik Selmer: »Amtssygehuset i Col- 
ding synes at mangle en Kakkelovn i det Værelse (som 
er) inden for Sygevarterskens. Vel kan maaskee det 
Værelse opvarmes fra Sygevarterskens af, eftersom der 
er Kakkelovn i hendes Rum, men 1) bliver Varmen 
ikke saa jævn og tilstrækkelig, som bør finde Stæd i de 
Værelser, hvor veneriske Patienter om Vinteren ligger 
i Kuur, og 2) var det billigt, at Sygevartersken forskaa-

nedes for immer at leve i de Syges Atmosphære. Thi at 
have kun ét Værelse i Brug om Vinteren til veneriske 
er for lidet, da Kiønene absolut bør afsondres fra hin
anden«.

Bemærkningerne fra stiftfysikus hjalp, og få måne
der senere blev der afholdt licitation over kakkelov
nen. Om det var den kakkelovn, som Karen Gregers
datter tog med sig, da hun rejste i 1827, er ikke helt 
klart. Men i hvert fald manglede sygehuset påny en 
kakkelovn det år, fordi Karen Gregersdatter påstod, at 
den pågældende kakkelovn var hendes egen; hun var 
derfor i sin gode ret til at tage den med sig, da hun ikke 
længere var ansat som opvarterske ved sygehuset. 
Hendes videre skæbne er ukendt; sandsynligvis flyt
tede hun fra byen.

Efter Karen Gregersdatter blev Anne Marie Jens
datter ansat som opvarterske. Hun var i 1817 som 
28-årig blevet gift med rebslagersvend Thomas Peder
sen Goldbeck, og hun var i en menneskealder ansat 
som sygehuskone først ved sygehuset i Helligkorsgade, 
siden flyttede hun med, da man i 1838 tog det nye 
amtssygehus i Hospitalsgade i brug.

Da Anne Marie Jensdatter eller Marie Goldbeck, 
som hun kaldtes, blev ansat, var der i sygehuset to dob
belte sengesteder og fem enkelte senge med forskellige 
gamle og nye over- og underdyner. Når man ser inven
tarlisten, forstår man, hvorfor så mange patienter blev 
anmodet om selv at medbringe sengeklæder, for in
ventaret var langt fra imponerende. Til spisning 
havde man f.eks. to spiseskeer af tin, fem spiseskåle af 
1er, tre mindre skåle med kun ét øre og tre lertallerke- 
ner. Og hvad man skulle med to madrasser, der beteg
nes som »gamle og ubrugelige«, er ikke helt klart. Men 
nøjeregnende var man, og det var opvartersken, som 
havde ansvaret. Den 14. april 1827 måtte Marie Gold
beck med ført pen underskrive et dokument, hvoraf 
det bl.a. fremgår, at: »Naar et eller andet Stykke af 
dette Inventarium med Tiden maatte formedelst
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Tegning fra  1834 a f  »den vestre Deel a f  Kolding Byes Klostergade« med sygehuset angivet. Kort nr. 547  i Kolding Stadsarkiv. Efter original i R igs
arkivet.

Ælde, Slid eller anden Brøstfældighed, blive ubruge
ligt, overleverer hun os samme for at føres til Afgang 
paa denne Inventarie Liste, hvorimod hun selv betaler 
eller erstatter, hvad der ved hendes egen Forseelse 
maatte forkomme eller beskadiges«.

I 1823 var der i alt indlagt 18 patienter for kønssyg
domme. To af patienterne var indlagt hele året, men 
de fleste andre var kun indlagt i nogle måneder. Udgif
terne til medicin var godt 78 rigsdaler; distriktskirur

gen fik 36 rigsdaler og sygehuskonen 28. De samlede 
udgifter det år var således godt 142 rigsdaler.

Patienterne var som nævnt fattige. De kom fra hele 
amtet for at nyde kur og pleje på amtets sygehus i Kol
ding, for på det tidspunkt havde amtet endnu ikke no
get sygehus i Vejle. Derimod kunne de bedrestillede og 
det gode borgerskab ikke drømme om at lade sig ind
lægge på sygehuset, hvis officielle navn var »Amtets 
veneriske Sygehuus«. Kolding havde dengang en stør-
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reise, der gjorde, at alle må have kendt alle; derfor ville 
en indlæggelse på sygehuset næsten være det samme 
som at indrømme offentligt, at man havde pådraget 
sig en kønssygdom. Derimod blev arrestanten Jens 
Pallesen indlagt for en sådan lidelse den 17. april 1823, 
men han flygtede nu fra sygehuset et par måneder se
nere. Om han blev fanget igen, er uvist.

Retfærdigvis må det dog anføres, at patienterne på 
sygehuset også kunne fejle andet end kønssygdomme. 
Der blev bl.a. behandlet patienter med benbrud, byl
der og kræft. Og også operationer blev der foretaget. 
Flere patienter fik foretaget amputationer og en enkelt 
patient blev udstyret med træben. Desuden skar man 
for bylder, og en patient blev opereret for hareskår.

I slutningen af 1820’erne begyndte sygehuset at få et 
vist samarbejde med Ribe Amt. Dette samarbejde var 
ganske naturligt, fordi Ribe Amt dengang grænsede 
op til Kolding. Seest var indtil 1970 en del af Ribe 
Amt. Arsagen til, at Ribe og Vejle Amter begyndte at 
træffe aftale om benyttelsen af sygehuset i Kolding, var 
muligvis skolelærer Poulsens rejser over amtsgrænsen 
den 24. januar 1828.

Christen Poulsen var en omvandrende lærer, som 
holdt skole, hvor der var brug for ham. Han var blevet 
ansat for et halvt år i Vorbasse i 1827, men i januar 
1828 følte han sig syg. Ved sognepræst i Veerst, Ernst 
Henrik Clasens hjælp og stiftsprovstens velsignelse 
blev han sendt til Kolding, hvor herredsfoged John 
Finsen indlagde ham på sygehuset, fordi ingen andre 
ville have ham boende. Distriktskirurg Johan Chri
stian Gravenhorst var ikke til stede, da Christen Poul
sen blev indlagt, men tilså først patienterne på sygehu
set nogle dage senere. Han opdagede straks, at 
skolelærer Christen Poulsen var en udenamts patient, 
som ikke havde ret til at være indlagt på sygehuset, og 
arrangerede en transport af ham tilbage til Veerst. Dér 
anede sognepræsten imidlertid ikke, hvad han skulle 
stille op med den stakkels skolelærer, så han returne
rede ham med det samme til Kolding.

Hjørnet a f  Østergade og Helligkorsgade i 1872. Det ses, at sygehusbyg
ningen på dette tidspunkt er nedrevet. Den lå der, hvor porten med den 
spidse overbygning ses.

Da Christen Poulsen igen var tilbage i Kolding, var 
han så afkræftet af at sidde på en åben hestevogn en 
vinterdag på vejen mellem Kolding og Veerst, at di
striktskirurg Gravenhorst igen måtte indlægge ham på 
sygehuset. Derpå skrev Gravenhorst til amtet og ud
bad sig nærmere ordre.

Det passerede gav anledning til temmelig mange 
skrivelser mellem Vejle og Ribe amter. Det hele endte 
med, at amtmand Castenschiold i Ribe den 18. fe
bruar 1818 skrev til sin kollega i Vejle, at han var ind
forstået med, at Ribe amt betalte for skolelærerens op
hold på Kolding sygehus. Efter Castenschiolds opfat
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telse var det nemlig ligegyldigt, om det var det ene el
ler andet amt, der betalte for kuren, for i den sidste 
ende skulle udgifterne alligevel fordeles på samtlige 
skatteborgere.

Sandsynligvis har Vejle amt været enig med Ca- 
stenschiold i dette; i hvert fald ser det ikke ud til, at 
man har krævet betaling for de patienter fra Ribe amt, 
der i årene efter tilfældet med skolelærer Poulsen var 
indlagt på Kolding sygehus.

Imidlertid skulle sygehuset vedligeholdes, og i be
gyndelsen af 1833 fik amtmand Peder Fielsted v. 
Hoppe den tanke, at når Ribe amt indlagde patienter 
på Kolding sygehus, var det også rimeligt, at dette amt 
tog del i udgifterne til vedligeholdelsen. Herredsfoged 
Morten Oxenbøll i Kolding foreslog, at Ribe amt be
talte pr. sengedag i stedet for efter hartkorn. Og der
ved blev det! I 1834 fik man Rentekammerets godken
delse af, at Ribe amt betalte 7 skilling pr. dag pr. 
patient mod til gengæld ikke at blive afkrævet betaling 
for de patienter, der havde været indlagt på sygehuset 
indtil 1833. Ejendomsretten til inventar og bygninger 
skulle dog fortsat tilhøre Vejle amt.

Kolding købstad havde stort set ikke tidligere benyt
tet amtets sygehus. Kun når en håndværkssvend på 
gennemrejse undertiden blev syg i Kolding, havde 
man i enkelte tilfælde haft patienter indlagt. Nu indgik 
man imidlertid ligesom Ribe amt en aftale med Vejle 
amt om at måtte indlægge patienter med kønssyg
domme på sygehuset mod betaling pr. sengedag. Den 
officielle tilladelse dertil blev givet af Vejle amt den 18. 
april 1834.

På dette tidspunkt var sygehuset i Helligkorsgade

imidlertid helt forældet og nedslidt. Den 28. januar 
1834 havde amtmand Sponnech fra Ribe da også talt 
om »det forventede Tilfælde - at begge Amter i For
ening med Colding Kjøbstad anskaffede sig et mere 
passende Sygehuus«. Da dette skete i 1838, var det 
forbi med det første amtssygehus i Kolding. Det blev 
nedlagt efter at have fungeret i mere end et halvt år
hundrede.
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Absalon i Dons
Af Søren Mulvad

I 1948 købte min mormor et hus i Dons, Persillegades 
villa. Her tilbragte jeg en stor og lykkelig part af min 
barndom.

I begyndelsen af 1950’erne flyttede min morbror, 
Søren Kjær hjem og fik arbejde hos Schæffers Boghan
del i Kolding. Han tog straks kontakt med KOTA, 
Kolding og Omegns Teater Amatører, og var med til 
de første festspil på Koldinghus. Jeg husker ham som 
»Købmanden i Venedig«, i skuespillet af samme navn. 
Senere glansrollen som »Tobias Hikke« i En Skærsom
mernatsdrøm sammen med Erik Larsen og Erik Påske. 
Der faldt mange andre roller af til ham, hvor han hø
stede et stærkt fortjent bifald.

Søren Kjær havde gennem hele sin ungdom spillet 
teater på amatørbasis, og senere i København på for
skellige scener. Det var derfor ret set, da en fjernere 
slægtning, Axel Andersen, som dengang havde Dansk 
Téaterforlag på Dyrehavevej, foreslog ham at købe tea
tergarderoben Absalon, da den blev til salg. Det var en 
udlejningsforretning med teaterkostumer og rekvisit
ter, som dengang lå i Vindegade i Odense, i samme 
ejendom som forsikringsselskabet Absalon. Deraf 
navnet.

Søren Kjær slog til, økonomisk støttet af Axel An
dersen, og i forsommeren 1960 blev baghaven med 
hønsehusene molesteret, og man begyndte at bygge 
baghuset, hvor kostumerne skulle være.

Vennerne fra KOTA hjalp frivilligt til med at mure, 
sætte vinduer i og meget andet til faget henhørende. Et 
fast inventar i hjemmet den sommer var Erik Hansen 
fra Kolding, hvis praktiske håndelag der var god brug

for. Som kuriosum kan nævnes, at Per Bødker Ander
sen, nu borgmester i Kolding, som stor knægt lå og 
sømmede alle tagpladerne fast. Han morede sig med 
at kalde på »Søren«, og når så Søren Kjær eller jeg viste 
os, så var det altid den modsatte, han havde ment. 
Bygningen kom vel under tag, og smeden fik sat bøjle
stativer op til de næsten 8000 dragter, der skulle hentes 
fra Odense.

Der havde været en delegation på Fyn for at bese 
herlighederne, og jeg, der allerede var ligeså teaterin
teresseret med mine 12 år, måtte foreløbig nøjes med 
at se på de fotos, der var taget på turen til Odense. Byg
geriet var til ende ca. midt i august måned 1960.

Jeg havde fulgt alle faserne, men desværre måtte jeg 
rejse hjem, da skolen begyndte, inden kostumerne an
kom. Vi boede dengang på Als, så der var lange udsig
ter til, at jeg fik herlighederne at se. Endelig kom så ef
terårsferien, hvor jeg straks rejste til Dons, og trådte 
ind i et hus, der lugtede helt anderledes end den gen
nemtrængende duft, som kamferkisterne i stuen ellers 
havde vænnet mig til. Det var med megen spænding, 
jeg tog garderoben i øjesyn - og forventningerne blev 
ikke skuffede. Om der virkelig var 8000 dragter, skal 
lades usagt, for mange af løsdelene kunne kombineres 
til mange forskellige udklædninger. Ikke mindst var 
det spændende at undersøge alle kasserne, skufferne, 
hylderne, æskerne, mapperne m.m. Der var skuffer 
fulde af briller, lorgnetter, monokler, pince-nez’er, 
gammeldags sygekassebriller, æsker fulde af skæg i alle 
kulører, kasser med badetøj, strudsefjer, capeau- 
clacq’er, handsker, sko, spænder, veste og sølvknap-
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Søren Kjær med hunden Freddy (Foto: K aj Grosen)

per. Remsen får ingen ende.
På dette tidspunkt var endnu mange af delene origi

nale antikviteter, som efterhånden blev handlet og 
omsat i større mængder af mere udlejningsegnede ef
fekter. Alene våbnene var et kapitel for sig. Der var

mængder af bajonetter, pistoler, geværer, daggerterog 
sabler. Næsten alt originalt. Efterhånden steg interes
sen for disse blandt samlere, og det blev mere risika
belt at sende dem ud af huset. På en tid gik det stærkt 
ud over nazi-emblemer og -knapper. De måtte erstat
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tes af similiting. Det var et paradis for en dreng at 
komme på besøg i denne Aladdins hule.

Til alt held var det i det første år sparsomt med ord
rer, for min morbror stod alene med det hele og måtte 
sætte sig ind i et omfattende materiale af skuespil. 
Dansk Téaterforlag lånte ham beredvilligt mange tusinde 
skuespilhæfter i årenes løb, og hans kendskab blev 
umådeligt stort. Han havde, og har, en kræsen sans for 
stilistiske virkninger, og fik efterhånden stor viden om 
modens historie. Det gjaldt om ikke at sammensætte 
kostumer fra forskellige tidsperioder i ét skuespil. Der 
var god tid til at læse rollehæfter, og efterhånden som 
ordrestrømmen accelererede, og den parate viden var 
på plads, gled hele ekspeditionen nemmere.

Der kom i tidens løb adskillige medarbejdere. Skif
tende syersker har arbejdet i garderoben, ikke mindst 
konerne i Persillegade var glade for en ekstraskilling, 
tjent ved sybordet. Men størst hjælp ydede »Jupp«, 
alias Josef Adamy. Oprindelig søn af en vinbonde ved 
Mosel, men efter giftermål med en Koldingpige blev 
han meget glad for og optaget af arbejdet med kostu
merne. Han oparbejdede en sikker sans for forretnin
gen. Hans smittende humør og glade vid har sat kulør 
på mangen dag i Dons. Det andet faktotum var 
»Julie«, nabokonen, Julie Sørensen, som jeg har 
kendt, siden jeg kunne gå selv. Hun havde i sit hjem 
lært finere vask og fransk strygning, hvilken kunnen 
hun, med excellent verve, praktiserede på tusinder af 
fischu’er, halsbind, skjortebryster, manchetter, ma
melukker, skørter og i det hele taget på alt linned, 
kniplet og hæklet. Det er ikke mindst hendes skyld, at 
det hvide i kostumerne gik så friskt ud til kunderne, 
som det gjorde. Det kulørte fik en mere hårdhændet 
behandling på pakkebordet. Godt afgnubbet med ren
sevæske på de værste steder, så var det godt. Et par 
sorte bukser med en hvid plet fik et par strøg med en 
sort tuschpen og kunne bruges igen.

Et par personer, som blev af betydning i det daglige,

var posten, fragtmanden og vaskerimanden. Ikke 
mindst fragtmanden var en indflydelsesrig person. 
Det gjaldt om at have pakket, til han kom med sin last
bil om eftermiddagen. Han kunne bestikkes med en øl 
til at vente, men hans forretning var igen afhængig af, 
om han nåede toget i Kolding. Der kunne være febril
ske timer, inden kasserne med kostumer blev læsset. 
Fragtmanden kørte næsten altid skævt op i indkørs
len, og roserne i den ene side og græsplænen i den an
den fik et par brede »vigespor« i årenes løb.

Den første aften jeg skulle til sengs, efter at kostu
merne var installeret, fik jeg en overraskelse. Hele mit 
værelse var stablet til med kasser. Kun en snæver gang 
førte hen til sengen. Det var alle nissedragterne, som 
der alligevel ikke havde været plads til i den nye tilbyg
ning. Det varede adskillige år, inden de kom ned i stue
etagen.

Efterhånden meldte gamle kunder fra garderobens 
Odense-tid sig igen, og travlheden steg. I de første 
somre kunne Jupp sidde i gården og sy eller hænge tøj 
ud til luftning i alle tagrender og på et stort stativ, som 
var bygget op i gården. Det var et meget festligt syn at 
komme i gården, når huset var dækket af hundreder af
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kostumer, som hang ned fra bøjlerne i tagrenderne. På 
omskiftelige sommerdage kunne frokostpausen blive 
noget forvirret. Kom der en sky, måtte alle mand ud 
og tage tøj ind i en ruf.

Søren Kjær tog plads som scenemester på Sans 
Souci om sommeren og havde en god indtjening af det 
tillige med, at han morede sig med atter at være med 
på et teater. I de sidste år fik han små roller i sketch og 
revyprægede indslag i det populære sommerteater. 
Min familie og jeg var gerne med derude hver som
mer, og der gik mangen stund med fortælling om, 
hvordan forestillingerne var forløbet sæsonen igen
nem. Forskellige kunstnere, ofte af international be
rømmelse, kom på besøg i Dons. Bl.a. Travelli og hans 
kone som virkelig blev venner af huset. Garderoben 
lejede dragter ud til Sans-Souci.

1964 blev udvidelsesåret. Der var købt adskillige 
mindre udlejningsforretninger ind til Absalon, bl.a. 
Ole Sejersens Garderobe i Arhus og Ingrid Langballes 
Garderobe. På den måde kom der adskillige teaterhi
storiske rarieteter og klenodier ind i forretningen. 
Carl Alstrups dragt som »Jeppe« i Jeppe på Bjerget. Ellen 
Gottschalcks dragt fra titelrollen i Den glade Enke, i 
hjemmet altid kaldet »Den flade Enke«, ligesom Kol
ding Dampvaskeri konsekvent kaldtes »Kolding 
Vampdaskeri«. Vi havde Karin Nellemoses kjole fra 
Nej, og som pragtstykke: en russisk uniform fra diplo
matiet i slutningen af 1800-tallet med sølvtrækkeri på 
rød grund. Helt pragtfuldt. Den skal have tilhørt en af 
ministrene i følget, da den senere czar Alexander III 
som ung prins friede til prinsesse Dagmar.

Hele forretningens usædvanlighed og farvepragt 
tiltrak ofte journalister. Der blev skrevet mange gode 
artikler om garderoben, og som det ofte er tilfældet, 
blev det tit den samme plade, der blev sat på til dem 
alle sammen. Historien om den russiske uniform er 
optrykt utallige gange. Det samme gælder en »avis
and«, der turnerede over store dele af Europa og forår
sagede megen moro. En besøgende journalist klap

pede Sørens Kjærs lille gravhund Freddy, og sagde: 
»Så er han her måske enearving til hele molevitten?« 
»Ja, ja det er han skam«, svarede min morbror. Det re
sulterede i, at der kom en stort opsat artikel i B.T. med 
overskriften »Hund arving til millionforretning«. Via 
bureauer gik den hele Europa over, og Søren Kjær fik 
ægteskabstilbud fra mange dyrevenner i ind- og ud
land.

Der kom i årenes løb adskillige sjove ordrer fra udlan
det. Der var engang udlejet dragter til Frk. Nitouche, 
som turnerede i det nordlige Norge i et helt år, førend 
de kom hjem igen. Der var dragter på Cuba, De vest
indiske Øer, Grønland og Færøerne. En ordre, som 
blev formidlet via kontakter til skuespillere på Arhus 
Teater, fra amerikaneren Rod Geiger, resulterede i 
sagsanlæg. Rod Geiger rejste til USA med 30 par nis-
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setræsko og næsten alle kostumerne til Fyrtøjet og efter
lod en ubetalt regning. Sagsanlægget gav ikke nogen 
erstatning. Alle broer var brudt af bag den store 
mand.

De første år var udlejningen meget sæsonbestemt. 
Karnevalskostumer om foråret, nisser til jul og dille- 
tantkomedier i forsamlingshusene gruppevis forår og 
efterår. Men i løbet af få år kom to gode indtægtskilder 
til. Det ene var de store sommerspil. Først på Nyborg 
Vold og så Vikingspillene i Jels. Det andet var byfe
sterne med historiske optog. Så var det forbi med de 
stilfærdige somre, og min morbror måtte opgive »sce
nemesterskabet« i Kolding. Ordrerne blev dog nu ofte 
afgivet i så god tid, at vi kunne nyde en god kaffepause 
om eftermiddagen i sommertiden.

Arbejdet bragte min morbror mange gode kontak
ter til professionelle skuespillere. Miskow Makwarth, 
Mogens Brix og Kjeld Høegh har alle spillet en 
vis rolle i mit barndomshjem. Skuespillerinden Annie 
Jessen var også ven af huset i de år, hvor hun optrådte 
om sommeren på Sans Souci. Men ellers var det ho
vedsagelig amatører, der kom og lejede dragter.

Et stort Danmarkskort var en vigtig rekvisit i forret
ningen. Det blev ofte konsulteret, når beliggenheden 
af et afsides forsamlingshus skulle bestemmes, så 
adressen og forsendelsesruten kunne fastlægges. Jeg 
anlagde dengang en mindre samling af banemærker 
fra landets forskellige privatbaner. Den illustrerer 
hvilke kroge af landet, der var forbindelse til. I højsæ
sonen måtte der arbejdes til kl. 1 og 2 om natten, også 
fordi karnevalsgæster kom sent om aftenen og tit 
havde svært ved at vælge dragt. Det kunne være et ma
reridt, når et større selskab ankom kl. 10 om aftenen 
og skulle leje karnevalskostumer. Yngre og ældre bli
ver nye mennesker, når de får et kostume på, ja, en hat 
kan til tider gøre underværker, og folk, som til daglig 
bærer på en værdighed, bliver fjantede og får legelyst. 
Ikke underligt, at vi somme tider slukkede alt lys tid
ligt og hørte radio i mørke for dog at få en enkelt friaften.

Forretningen blev i 197 7 solgt til Helen Bødker Ander
sen og flyttet til Bramdrupgård i samme bygninger 
som Dansk Teaterforlag. En livlig epoke i Persillegade i 
Dons havde fundet sin afslutning.
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En mand -  et blad -  et trykkeri
Konrad Jørgensens Bogtrykkeri fra 1878 til 1986

Af Orla Nielsen

»Hvor jeg arbejder? I Konrad Jørgensens Bogtryk
keri.« »Nåh, ved Højskolebladet!«

Et ordskifte som dette kunne man opleve i 50’erne, 
men i dag kan det virke uforståeligt for de fleste. Kol
ding havde dengang fire lokale aviser, hvoraf det soci
aldemokratiske »Tidens Tegn« og det radikale »Ven
strebladet« med redaktioner i henholdsvis Sønderga
de og Jernbanegade for længst er ramt af bladdøden. 
Og så var der altså »Højskolebladet«, som for hoved
parten af koldingenserne ikke spillede nogen rolle, 
men som på landsplan var et vigtigt talerør i den 
grundtvigske bevægelse.

Konrad Jørgensens Bogtrykkeri gav gennem 108 år 
brød på bordet til et stort antal familier. En virksom
hed uden jubilæumsskrifter og med kun sparsom an
noncering. Måske af sparehensyn, men nok også fordi 
kvalitet i arbejdet i sig selv var reklame - man klarede 
sig i vid udstrækning med mund-til-øre metoden.

At koble navnet på et blad og navnet på et trykkeri 
sammen var egentlig ikke overraskende. Dels var der 
den sparsomme annoncering, og dels fik man i øjen
højde på gåtur gennem Slotsgade kik på navnet »Høj
skolebladet« til venstre for indgangen til forhuset, 
mens trykkeriets navn fandtes længere oppe på byg
ningen, og i en smal gade kikker man sjældent højt. 
Dengang faldt øjnene nemmere på vinduerne hos to
bakshandler N.C. Nielsen, Lindtners kjoleforretning, 
Bernhard Lauritsens slagterbutik samt en lille, lækker 
chokoladebutik og Svarres Antikvariat og Frimærke
handel. Realiteten var også, at bladet havde været ud
gangspunkt for trykkeriets oprettelse.

E n  m and  med lærerblod
I 1874 kom en 25-årig mand til Kolding med aftale om 
at vikariere på Kolding Folkeblad for redaktør Ene
vold Sørensen (1850-1920), der skulle aftjene sin vær
nepligt. Avisen var tre år tidligere startet af venstre
manden Chresten Berg (1829-1891).

Den unge tilflytter var ikke sporet til at gå journa
listvejen eller være aktiv i den politiske verden - eller 
klare et job som virksomhedsleder, men vi skal her se 
et eksempel på tilværelsens uransagelighed. Manden 
hed Konrad Jørgensen og var søn af en stilfærdig, men 
aktiv og inspirerende lærer, Peter Michael Jørgensen, 
der på Falster og Arhusegnen var en banebryder for 
folkelig og kirkelig vækkelse. Sønnen skulle gerne følge 
faders vilje og fodspor og kom derfor på højskole hos 
Christen Kold og blev friskolelærer i Måle på Fyn, 
herfra til Askov, hvor han efter højskoleophold også 
kom til at virke som friskole- og højskolelærer og blev 
en nær ven af to af sine lærere fra højskolen, Ludvig 
Schrøder og Heinrich Nutzhorn.

Opholdet i Askov kom til at påvirke hans livsbane, 
men helt anderledes end ventet af forældrene. Konrad 
Jørgensen ramtes af et halsonde og kunne ikke fort
sætte lærergerningen, der ellers efter al sandsynlighed 
ville kunne have ført til en stilling som højskoleforstan
der, men han var grebet af det grundvigske livssyn og 
fik i stedet chancen til at virke for dette ved at give det 
et talerør.

M anden uden ansigt
Konrad Jørgensen (1849-1921) var en overraskelsernes

23



Redaktør Konrad Jørgensen og hans hustru Maren Jørgensen.

mand. To år efter at han var kommet til Kolding, 
havde han stiftet et nyt blad »Højskolebladet«, og i 
1878 åbnede han eget trykkeri.

Som bladmand blev han landskendt for sin tole
rante holdning over for alle grundvigske tanker. Der 
var ganske vist ikke så store forskelle ved bladets start, 
men det blev der i de følgende årtier. Hans tolerance 
fik en af hans kritiske debattører til at udråbe ham som 
»Manden uden ansigt«. I dag kan man se, at det var en 
hård og urimelig anklage over for en mand, der både 
skrev og talte engageret om moralske, religiøse og so

ciale strømninger i tiden. Han forstod at gøre sit 
ugentlige blad aktuelt og fik betydende personer til at 
levere bidrag til spalterne. Han lod mange komme til 
orde som den kloge mand, der finder det frugtbart at 
lytte til meninger hos anderledes tænkende.

Konrad Jørgensen overraskede ved det ene øjeblik 
at være en stille mand, der spadserede i byen eller sad 
og skrev på kontoret i Slotsgade og det næste øjeblik at 
være med til at tage beslutninger i Kolding Folkebank, 
hvor han var bestyrelsesmedlem, eller som formand 
for Højskolehjemmet eller som medstifter af og for
mand for Dansk Højskoleforening.

Endnu mere overraskende var, at han i sin redaktør
tid også havde energi til i otte år, fra 1886 til 1894, at 
være medlem af Landstinget, opstillet for Venstre. En 
samtidig koldingenser har skrevet, at det var »maaske 
ikke helt efter hans eget Hoved«. Antagelig havde han 
bøjet sig for et vist pres fra personer i højskolebevægel
sen.

Umiddelbart før denne periode i hans tilværelse var 
Konrad Jørgensen nær ved at gøre »Højskolebladet« 
til et dagblad. Baggrunden var et stort tre-dages møde 
i Askov i august 1881, som mundede ud i fremsættel
sen af en række kirkelige frihedskrav, hvilket medførte 
mange indlæg i bladet. Redaktøren besluttede at ud
sende det to gange om ugen, lidt senere blev det til tre 
numre om ugen, og i den tid førtes bladets mest lang
varige og mest opsigtvækkende debat. Men det blev 
nok en del læsere for meget, og fra marts 1885 blev det 
atter til et egentligt ugeblad.

Nej, ansigtsløs var Konrad Jørgensen sandelig ikke. 
Han kæmpede for sin holdning, tog initiativer og sam
arbejdede på mange fronter. Eksempelvis var han en 
af initiativtagerne til oprettelse af en læsestue i Kol
ding, der blev sammenlagt med det kommunale folke
bibliotek i Skolegade. Læsestuen fik i 1905 lokaler på 
førstesalen i forhuset i Slotsgade, som Konrad Jørgen
sen før århundredskiftet havde købt, og fem år efter 
flyttedes læsestuen til større forhold i Rendebanen 10.
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Først et blad
Det tidsbegrænsede vikariat på Kolding Folkeblad, 
som dengang bestod af fire små sider, udløb ved Ene
vold Sørensens hjemkomst fra militæret, og den nu 
27-årige Konrad Jørgensen befandt sig i Kolding med 
et vældigt gå-på-mod, uden arbejde og uden særlig 
mulighed for engagement i en lille østjysk by, der med 
sine 6500 indbyggere var præget af håndværk, handel, 
skibsfart og begyndende industri.

Konrad Jørgensen vidste imidlertid, at tre unge 
kandidater havde udgivet »Nordisk Højskoleblad«, 
som efter en kort levetid kuldsejlede, og han fik da den 
tanke, at der måske kunne være større chance for et 
blad, der samlede sig om den danske folkehøjskole. 
Planen blev luftet for vennerne i Askov, mødtes med 
opmuntring og støttedes især af Ludvig Schrøder. I 
perioden som redaktør på Folkebladet havde Konrad 
Jørgensen afsløret store journalistiske evner, og han 
havde mod til at gå i gang efter en aftale om trykning 
hos Folkebladet.

Den 7. april 1876 udkom da det første nummer af 
»Højskolebladet«, en nyskabelse i den danske bladver
den, et ugentligt tidsskrift med artikler og debat. Det 
trådte frem som et ungdomsblad, stilet til højsko
leungdommen, der var kommet ind i en strøm, som i 
forvejen også havde grebet de ældre eller samtidig ført 
dem med sig -  en nyvakt følelse og interesse for Dan
marks historie, for det sønderjyske, det nordiske og det 
historisk-poetiske, båret frem af digterpræsten Grundt
vigs tanker og påvirket af begivenheder i århundredets 
midte, den politiske frihedsbevægelse og demokratiske 
fremskridt.

Det var i en gennembrudstid, »Højskolebladet« så 
dagens lys. Men der var på markedet andre trykte me
dier, som fortalte om gennembruddet, enkelte dag
blade havde øje for bevægelsen og åbnede deres spal
ter, og i forvejen eksisterede Sofus Høgsbros glimren
de »Dansk Folketidende«. Set med nutidens øjne er det

imponerende, at Konrad Jørgensen i den situation 
kunne slå igennem med sit lille otte-siders blad. For
klaringen må være dels hans evne til at skrive forståe
ligt og fængende og dels hans sans for at knytte gode 
skribenter til sit blad. Allerede fra første nummer op
trådte højskoleforstander Ludvig Schrøder som bla
dets hovedskribent.

Meget nyt skete i 1870’erne, f.eks. efterårsmøderne, 
som kunne give de ældre noget af det samme, som de 
unge fik på højskolerne. Konrad Jørgensen tog jævn
ligt selv ud og refererede sådanne og knyttede derved 
bånd til mange mennesker, foruden at han dermed 
gjorde bladet levende og aktuelt.

. . .  og så et trykkeri
»Højskolebladet« blev ovenud godt modtaget, og alle
rede i dets anden årgang kom oplaget op på 1500. Hver 
fredag blev det ventet af mange flere læsere.

Kon råd Jørgensen fik på baggrund af denne succes 
lyst til at få eget trykkeri, skønt det var småt med

Firmaets bomærke er tegnet a f  en københavnsk bogtrykker ved navn 
D y va i begyndelsen a f 192 O'er ne.
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Interiørfra  håndsætteriet ca. 1920. I  baggrunden skimtes det tekniske personale ved »Kolding Socialdemokrat«, der blev sat og trykt hos Konrad Jørgen
sens Bogtrykkeri i årene 1908-30.

penge, men ved hjælp af lån fik han købt blyskrifter og 
en trykmaskine og lejede i 1878, to år efter bladets 
start, lokaler i Katrinegade.

Den nyetablerede bogtrykker foretog et uvurderligt 
valg, da han som sin allerførste håndsætter ansatte den 
helt unge Martin Schjern, der i lærlingetiden på Kol
ding Folkeblad havde været med til at sætte »Højsko
lebladet«. Han blev selv en enestående læremester.

En anden af de dygtige typografer fra den første tid 
var Peter Hvidtfeldt (1861-1945), der var respekteret, 
også for sin aktivitet i arbejderbevægelsen. Han tog i 
1886 initiativet til stiftelse af Koldingafdelinger af So

cialdemokratisk Forbund og Arbejdernes Fællesorga
nisation.

Efter tre år i Katrinegade, hvor det også lykkedes at 
få andre indtægtsgivende trykopgaver, lejede Konrad 
Jørgensen ejendommen Slotsgade 6 til bolig og kontor 
og en bagbygning til de tekniske afdelinger.

Økonomisk var det trangt i begyndelsen for den 
unge redaktør, bladudgiver og bogtrykker. Med mel
lemrum måtte han have lån, banken havde tillid til 
ham, fordi han ikke flottede sig for lånte penge. En 
samtidig ven af bladet har fortalt (til senere redaktør 
Helge Skovmand), at man i bladets begyndelsestid
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kunne møde Konrad Jørgensen »med fødderne stik
kende ud af skoene og tæerne ud af strømperne«. Men 
han holdt humøret oppe under de trange kår.

Typografernes arbejdsforhold
På den tid var lønnen for typografer fastsat som en 
præstationsløn, og i en sættertarif, der blev oprettet 
den 30. marts 1884 mellem Foreningen af Danske 
Bogtrykkere og Den Typografiske Forening, kan man 
se, at prisen for sats var 29 øre for skriftarten fraktur 
og 31 øre for antikva pr. 1.000 bogstaver. For værker i 
fremmedsprog skulle der betales 15% mere.

Arbejdstiden var 60 timer om ugen. »10 reelle timer 
daglig«, står der i tariffen, og de skulle falde inden for 
tidsrummet kl. 7 morgen til kl. 9 aften. Regelmæssigt 
søn- og helligdagsarbejde måtte ikke foregå, men for
langte arbejdsgiveren det, skulle timelønnen forøges 
med 50%. Ved forsømmelse eller nedsat præstation 
kom sætteren i vanskeligheder. I tariffen kan læses: 
»Har en sætter i Ugens Løb uden begrundet Und
skyldning forsømt én eller flere Arbejdstimer og ikke 
præsteret mindst 60.000 Bogstaver eller andet Ar
bejde, svarende til disses Værdi, bøder han i første Til
fælde med 40 øre for hver Time (en halv Time regnes 
ikke, men over en halv Time regnes for en hel), og i sid
ste Tilfælde har han intet Krav på Opsigelsesfrist«. 
Normalt var opsigelsesfristen otte dage gensidigt, og 
opsigelse kunne kun ske en lørdag.

I hvert enkelt trykkeri skulle findes en »Husorden«, 
der indeholdt bestemmelser om pauser for nydelse af 
spise- og drikkevarer, om tobaksrygning o.s.v.

Læ rling i  2 0 ’erne
Konrad Jørgensens førstansatte typograf, Martin 
Schjern, var stadig i 20’erne en uundværlig læreme
ster for læredrengene. Sættekassens mange rum med 
de løse typer kunne godt tage pusten fra selv den mest

interesserede knægt, men læremesteren havde årenes 
erfaring i at hjælpe den ny på vej. En nu pensioneret 
maskinsætter fortæller, at lærlingen den første lange 
tid stod ved siden af den erfarne håndværker og »lærte 
kassen«, det vil sige, hvor de enkelte typer lå, og det 
skulle han kunne i blinde. En dag syntes mester, at 
drengen havde den nødvendige færdighed, så blev han 
rykket ud og fik sin egen sættekasse og sin »egen gade«. 
Nu kunne han arbejde selvstændigt med pålagte opga
ver, men stadig under et vist tilsyn.

I 1921-22 havde firmaet anskaffet en tysk sættema
skine, en Lino Type, og 6-7 år senere blev indkøbt 
nummer to af samme slags. Det medførte en kapaci
tetsforøgelse især for tryksager, der krævede hurtig le
vering. Schjern selv tog sig af håndsætning af »Højsko
lebladet«, som med tiden var udvidet med et stort 
tillæg med annoncer fra højskoler, fra møder og om 
stillinger for piger og karle.

Godt et år efter at svendebrevet var erhvervet (1927)

Vestsiden a f  Slotsgade set fra  syd 1966. Ved den enlige bil lå forhuset og 
indgangen til Konrad Jørgensens Bogtrykkeri. Porten i billedets midte 

førte ind bag de gamle huse til bogbinderibygningen, der var opført i 
1940. Foto: Erling Fuglsang
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fik den unge håndsætter tilbudt job som maskinsætter, 
og han sprang til dels af interesse og dels ved chancen 
for at få en større indtjening. Lønnen for en nyudlært 
håndsætter var 67 kr., men som maskinsætter fik han 
90 kr. på grund af forlægning, hvilket vil sige opdelt el
ler unormal arbejdstid. Der var nu tre typografer til at

betjene to sættemaskiner, og som den yngste måtte 
han tage den dårligste arbejdstid, der var opdelt i tre 
perioder, kl. 7-9, kl. 12-15 og kl. 16-19.

Det var vel en streng arbejdstid, men det var en flot 
løn i begyndelsen af 30’erne, hvor 15 kr. var nok til 
husholdningspenge, og skatten var lille.

Personalebillede ca. 1924, taget i trykkeriets gård i april eller maj. Længst til højre bag manden med den rundpullede hat står den ene a f  indehaverne, 
bogtrykker Ludvig Fuglsang og bag ham medindehaveren Peter Rasmussen.
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Tidlig t et bogbinderi
De fleste bogtrykkerier sender deres brochurer, hefter, 
foldere, bøger m.m. til bogbinderier, som tager sig af 
falsning, hæftning, limning og beskæring alt efter pro
dukternes art, men Konrad Jørgensen oprettede tid
ligt et værksted, der blev det første tilknyttet en grafisk 
virksomhed i Kolding. Hvornår oplyser ingen kilde 
præcist om, men det må være sket i 1880’erne, hvor 
Konrad Jørgensen forsøgte sig som forlægger i ulige 
konkurrence med de københavnske forlag, og hvor 
meget tyder på, at en bogbinder ved navn J. Rosendahl 
var ansat sammen med nogle piger. Han forlod Kon
rad Jørgensens Bogtrykkeri lige efter århundredskiftet 
og etablerede eget bogbinderi.

Hos Konrad Jørgensens Bogtrykkeri var bogbinde
riet i fuld gang, da bogbinder Henrik Meyer blev an
sat i 1904 efter udstået læretid og nogle år som svend 
i et af byens små bogbinderier. Han fik hurtigt en le
dende rolle på værkstedet, der må have beskæftiget 
yderligere en svend og 2-4 piger. I det næste årti avan
cerede Meyer til værkfører, da personalet udvidedes 
med en svend og i 1923 med endnu en svend, som 
havde lært hos bogbindermester Theodor Larsen i 
samme gade som trykkeriet. Siden bestod personalet 
normalt af 3-4 bogbindere og 6-8 ikke-faglærte, men 
tillærte piger, kaldet bogbindersker.

Værkfører Meyer var en håndværker af den gamle, 
solide type, renlig og pertentlig, venlig og omgænge
lig, sjældent forfaldt han til mundtlig at korrekse no
gen, men ingen tvivlede på hans mishag, for han 
kunne stille sig stiv op og stirre på den formastelige 
nogle sekunder, der føltes som minutter, og så svaje 
væk med en »bebrejdende armbevægelse«. Ofte stod 
han om morgenen inde i et lille materialerum og fore
tog gymnastiske øvelser til en vis moro for personalet 
-  først en del år senere forstod man betydningen af at 
få bentøjet opvarmet, da der i andre virksomheder 
indførtes pausegymnastik.

Bogbinderiets personale i 1954, til venstre værkfører Henrik Meyer, ved 
døren artiklens forfatter og forrest til højre bogbinderne Niels Hansen og 
Frode Dahl Kristensen.

I 1954 opnåede Henrik Meyer sit 50 års jubilæum 
og ønskede at gå på pension. På selve mærkedagen fik 
han ved bogtrykker Ludvig Fulgsangs initiativ tildelt 
en fortjenstmedalje for lang og tro tjeneste hos samme 
arbejdsgiver.

Indtil 1940 lå bogbinderiet i en bagbygning under 
håndsætteriet, hvor pladsforholdene blev mere og 
mere trange i takt med stigende arbejde fra trykkeriet 
og kunder udefra. En stor to-etages bygning med fuld 
kælder opførtes, bogbinderiet rykkede ind i stueeta
gen, mens kælder og førstesal i første omgang anvend
tes til papir- og paplager. Sammenlignet med de tekni
ske afdelinger fik bogbinderiet det mest tidssvarende 
arbejdslokale, hvor lange, gennemgående arbejds
borde stod langs vinduesvæggene, og alle maskiner 
var fastnaglet til gulvet mellem bordene.

Ligesom en række andre håndværkere havde bog
binderne eget håndværktøj. De anskaffede selv knive, 
sakse, hamre, falseben og syle, som de købte hos han
delsrejsende. Virksomheden bekostede dog slibning 
enten hos sliberiet i Låsbygade eller hos de omrejsende
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skærslibere, der ligesom gårdmusikanterne var opli
vende momenter på en lang arbejdsdag. Hver bogbin
der var tildelt en limpotte og to pensler, som skulle 
være godt slidte, før de kunne udskiftes. Svendene til
beredte selv lim - limplader sattes i en spand koldt 
vand natten over og var så næste dag bløde nok til at 
kunne smelte i limpotten. Også klister var selvgjort, 
men i perioder med stort forbrug hjemtoges færdigt 
klister i tønder.

Helge Skovm and
Redaktørposten ved »Højskolebladet« blev de første 
82 år besat inden for Konrad Jørgensens familie, for 
han overdrog den nemlig efter 12 års forløb (1888) til 
sin brorsøn Karl Jørgensen. Han passede hvervet, til 
han i 1903 døde af lungetuberkulose.

En anden nevø, Helge Skovmand (1883-1979) til
trådte i 1903 i en alder af 20 år som redaktionssekretær 
og overtog fem år senere redaktørstolen, som han be
sad i et halvt århundrede. Konrad Jørgensen redige
rede selv i årene 1903-08.

Helge Skovmand var som sin onkel helhjertet 
grundtvigianer, og den 8. oktober 1941 blev han ordi
neret som præst og virkede som frimenighedspræst for 
en kreds af grundtvigianere, indtil bortrejse fra Kol
ding i 1969. Gudstjenesten blev for det meste holdt i 
Højskolehjemmet.

Han var meget stille og indadvendt. Det var i al fald 
det indtryk, man fik af ham i bogbinderiet, når han 
lindede døren for at undersøge, om der skulle være 
nogle eksemplarer af bladets nye nummer færdige ved 
skæremaskinen - ellers ville han komme lidt senere. 
Meget sagde han ikke. Det føltes, som gik han i en an
den verden, hvor lugten af lim, klister og papirstøv 
dårligt kunne forenes med hans forfinede næse, og 
hvor støjen fra hæfte- og skæremaskiner og bankende 
bogbinderhamre klang generende og meget fremmed 
for hans musikalske ører.

Fra 1926 og til sin fratræden i 1958 var Helge Skov
mand medejer af bladet sammen med Valentin 
Schmidt, der vel mest virkede som forretningsfører.

Ved Skovmands fratræden tiltrådte folketingsmand 
Poul Dam som redaktør, og siden fik bladet skiftende 
ledere.

Læ rling under besættelsen
En trykker, som kom i lære i 1939, erindrer forholdene 
som meget patriarkalske. Han skulle sige De til ledel
sen og svendene, og den første dag gik han høfligt 
rundt og gav hånd til alle, hvilket forundrede sven
dene, men det lå i hans opdragelse. Inden den store 
dag havde drengen med forældrenes hjælp købt en blå 
kedeldragt, der var så stiv, at den næsten ikke var til at 
bevæge sig i.

Arbejdstiden var fra 7.30 til 17 og dernæst undervis
ning på Teknisk Skole fem dage om ugen fra 19 til 21,

Et kig ind i maskinsætteriet, 1946. Manden ved tastaturet er maskin
sætter Otto Larsen.

30



dog fra kl. 18, når der var maskinpasning, og det om
fattede trykning på en fluesmækker, vel at mærke uden 
motor. Lærlingene skulle på skift anvende benkraft på 
en pedal.

Dagen på arbejdspladsen var dengang afbrudt af 
halvanden times middagspause. Hjemmenes tradi
tion var varm mad midt på dagen. De allerfleste hu
struer og mødre var hjemmegående og havde måltidet 
parat ved godt 12-tiden, hvor skoler og virksomheder 
havde middagslukning.

Målt med nutidens målestok var flere ting på ar
bejdspladserne ret primitive, også hos Konrad Jørgen
sens Bogtrykkeri. I gården fandtes tre lokummer, et 
for typograferne, et for bogbinderiet og et for kontor
personalet, og nøgler til dem hang i de forskellige afde
linger.

I gården stod også et stort træskur til opbevaring af 
tørv, og i porten under håndsætteriet fandtes en vældig 
papirpresse til affaldspapir (makulatur) fra trykkeriet 
og fra bogbinderiets skæremaskiner. Ved at om
spænde jernbånd blev papiret til baller, og når der var 
nok til et vognlæs, bestilte man en vognmand til at 
køre ballerne ud til Grau i Låsbygade. Konrad Jørgen
sens Bogtrykkeri havde kun en trækvogn, og først et 
godt stykke ind i 1950’erne anskaffedes en varebil.

En af lærlingens vigtigste opgaver var afvaskning af 
valser fra trykmaskinerne, og det foregik hver eneste 
dag lige op til fyraften med en effektiv væske, en blan
ding af petroleum, benzin og stenkulsnafta. Det var 
hårdt ved huden, og trykkeren har da også i dag ar på 
armene. Han skulle daglig tage sig af tilretning af kli
cheer, og under rensning stod han i »en hørm af klor«. 
Det var svært at få hænderne rene. Mest effektiv var 
citron eller appelsin. Personlig rengøring var noget af 
et problem i de år. Trykkeriafdelingen havde kun én 
koldtvandshane, varmt vand var et fjernt ønske.

Læretiden strakte sig over fem år med en begyndel
sesløn på fem kr. om ugen, og han var en såkaldt »uti
dig lærling«, det vil sige, at han det første år ikke havde

Håndsætternes frokost nytårsaften 1954 i Konrad Jørgensens Bogtryk
keri.

krav på ferie, og i øvrigt havde svendene førsteret på fe
rie, så han måtte pænt affinde sig med ferier uden for 
normale perioder. Lærlingen betragtede de udlærte 
som »meget selvstændige herrer«, der benyttede dren
gene til at bære papir, forme m.m., »alt det beskidte ar
bejde«, som trykkerne helst selv ville være fri for. Kon
rad Jørgensens Bogtrykkeri havde ingen trykkeri
arbejdere.

Maskinparken bestod i de år af bl.a. en stor engelsk 
to-tur, tre hurtigpresser, to danske Eickhoff-maskiner 
og en diegel. Trykkeriet havde fire pålæggersker og to 
elever til hjælp ved trykmaskinerne og til forefaldende 
arbejde. En stor falsemaskine, der blev betjent af bog
binderiets piger, havde i mange år sin plads i trykke
riet, men fik sidst i 1950’erne eget rum lige ved bogbin
deriet.

N ye indehavere
I 1920 solgte Konrad Jørgensen - han var da 71 år -
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bogtrykkeriet til to af sine betroede medarbejdere, 
faktor Peter Rasmussen og bogholder Ludvig Fugl
sang. Virksomheden havde på det tidspunkt et halv 
hundrede ansatte og en masse faste kunder.

De nye indehavere havde begge lært faget ved 
Schjern.

Peter Rasmussen (1876-1929) stammede fra Møsvrå 
i Almind Sogn og kom i lære som 15-årig, hvorefter 
han var elev på Askov Højskole, og siden arbejdede 
han et par år som typograf i Nykøbing Falster, Næst
ved og København. Hjemegnen trak imidlertid, og i 
1902 var han genansat og blev nogle år senere forfrem
met til faktor efter H.P. Warberg.

Som 30-årig kom Peter Rasmussen ind i Kolding 
Byråd på den socialdemokratiske liste og beholdt sit 
mandat i årene 1906-21, var så ude en periode, men at
ter byrådsmedlem fra 1925 til sin død i 1929. I 1914 var 
han meget tæt på at blive borgmester, men blev besej
ret med to stemmer af venstremanden Edvard Lau. 
Peter Rasmussen var medstifter af Brugsforeningen 
for Kolding og Omegn, og som mangeårig formand 
for Kolding Afholdsforening satte han, efter at være 
blevet medindehaver, en ære i at fremvise en ædruelig 
arbejdsplads. Ferien var dengang på en uge, og de an
satte fik to dages ekstra ferie ved at undlade at drikke 
i arbejdstiden.

Ludvig Fuglsang (1882-1973) var født i Haderslev i 
en skomagerfamilie, som i 1889 flyttede til Kolding. 
Her fik han således sin skolegang og kom derefter i ty
pograflære i Konrad Jørgensens Bogtrykkeri. Som ny
udlært drog han på valsen, var to sæsoner elev på 
Askov Højskole og arbejdede på trykkerier i Køben
havn og Odense, til han som 25-årig (1907) også 
vendte tilbage til lærestedet, hvor han nogle år passede 
det typografiske job og dernæst udnævntes til boghol
der og forretningsfører for bogtrykkeriafdelingen.

Ligesom Peter Rasmussen var han aktiv i sin fritid, 
men på helt andre områder. Han var en lang årrække 
formand for Kolding Ungdomssamfund, der var en

ungdomsforening i tilslutning til Kolding Højskole
forening, som han også var formand for i en årrække. 
Gennem 35 år virkede han som formand for Sankt Ni
kolaj Sogns menighedsråd, valgt på den grundtvigske 
liste, og et åremål fra 1934 var han tillige kirkeværge.

Da Peter Rasmussen døde i 1929 fortsatte Ludvig 
Fuglsang som eneindehaver i 17 år, men ramtes af syg
dom og besluttede at gøre sin ældste søn, Erling Fugl
sang, til medansvarlig for virksomheden fra 1936. 
Sønnen var 26 år, og det blev snart almindeligt blandt 
ansatte at omtale far og søn som senior og junior. Disse 
betegnelser holdt sig længe, selv efter juniors 70-års 
fødselsdag!

Fuglsang senior havde konstateret, at personalet 
var stabilt, og ret tidligt indførte han julegratiale, der 
bestod i en ekstra ugeløn. Han var også mand for at 
skabe en slags kildeskat efter aftale med det lokale skat
tevæsen i begyndelsen af 1950’erne, hvorefter de an
satte fik deres skat trukket over 40 uger i lige store dele 
og fik ubeskåret ugeløn i julemåneden, ved ferier og op 
til alle helligdage.

D en sidste generation
Erling Fuglsang (f. 1910), i daglig omtale junior, var 
den eneste ægte koldinger blandt lederne af Konrad 
Jørgensens Bogtrykkeri. Han kom i typograflære i 
1925 og nåede lige af få sin lærdom hos Martin Schjern 
inden dennes død. Efter læretiden tog han i 1930 en 
vinter på Askov Højskole og tog derefter på studierej
ser til Tyskland, bl.a. Frankfurt og Leipzig. Derved 
var han rustet til at virke i faderens firma, først i de tek
niske afdelinger og ret snart som medansvarlig i de til- 
rettelæggende funktioner.

Fuglsangjuniors interesser for højskolesagen og kir
ken var næsten arveligt betingede, og han blev da også 
en årrække formand for Kolding Højskoleforening, 
for Sankt Nikolaj Sogns Menighedsråd, og Fællesme
nighedsrådet. Trekantområdets Bogtrykkerforening
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Personalet blev i maj 1954 samlet til dette foto i gården foran trykkeriafdelingen. Trappen førte op til maskinsætteriet. Mændene på første række er fra  
højre faktor Alfredførgensen, bogtrykker Ludvig Fuglsang, bogtrykker Erling Fuglsang, værkfører Henrik Meyer og dennes efterfølger, bogbinder R as
mussen.

har høstet gavn af hans indsats i bestyrelsen, og endvi
dere fik han sæde i bestyrelsen for Kolding Folkebank 
(senere Aktivbanken).

I 1959 omdannedes Konrad Jørgensens Bogtryk
keri til et familieaktieselskab, hvor aktionærerne blev

Ludvig Fuglsang og Erling Fuglsang samt dennes to 
brødre, Finn og Leif Fuglsang.

Sidst i 1960’erne havde man foretaget en omfat
tende udvidelse. Seks gamle huse langs Slotsgade blev 
nedrevet, og der opførtes en ny bygning i vinkel med
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den tidligere bogbinderibygning. Efterfølgende roke
redes med afdelinger og kontorer. Alle nedrevne huse 
havde stået tomme i mange år på nær et, hvor Svarre 
drev antikvariat og frimærkehandel, og han fik så bu
tik i det gamle forhus.

I 1970’erne investeredes i ny teknik. Blyet og de tra
ditionelle trykmaskiner var ved at blive overhalet af fo
tosats og offset. I løbet af nogle år realiseredes omstil
lingen, og Konrad Jørgensens Bogtrykkeri blev i 1978 
en trykteknisk avanceret virksomhed klar til kunder
nes forandrede krav.

M ange arter opgaver
Fra den spæde start af trykkeriet i 1878 reklamerede 
Konrad Jørgensen med alle slags bogtrykarbejde som 
bl.a. foreningslove, sange, programmer, visit- og for
lovelseskort, bøger, tidsskrifter, menukort, merkantilt 
accidensarbejde »saavel i Sort som i Kulør« og som 
specialitet: Philipsens Norm al regn skab samt Skema 
og Blanketter for Andelsmælkerier.

Han påtog sig trykning af »Socialdemokratisk Uge
blad«, der begyndte at udkomme den 3. oktober 1897, 
men 1. januar 1899 blev ændret til dagbladet Kolding 
Social-Demokrat med trykkested i Esbjerg. Fra 1. ok
tober 1908 overgik det atter til Konrad Jørgensens 
Bogtrykkeri, indtil det i 1930 fik eget trykkeri i Søn
dergade. En gruppe typografer flyttede med til den ny 
arbejdsplads, hvor avisen senere fik navnet »Tidens 
Tegn«.

1906 overtog Konrad Jørgensens Bogtrykkeri tryk
ningen af Vejle Amts Arbog. Her tryktes også i 1910 P. 
Eliassens: Kolding fra Middelalder til Nutid.

Vejle Amts Arbog blev en fast årlig opgave og kunne 
sættes på hylden sammen med masser af andre lokale 
bøger, sognehistorier m.v. og eksempelvis en slægtshi
storie skrevet af dr. Gustav Lind, manden bag skabel
sen af Kunstmuseet Trapholt.

Konrad Jørgensens Bogtrykkeri havde i århundre-

dets begyndelse opnået anerkendelse for kvalitets
mæssig bogtryk, opgaver strømmede til, og i det andet 
årti kappedes landets højskoler om at få deres årsskrif
ter trykt der. På et tidspunkt skulle op til 22 årsskrifter 
igennem trykkeri og bogbinderi i årets sidste måne
der. Det medførte overarbejde og flere penge, men 
sætteriet kunne i 1930’erne og 1940’erne ikke følge 
med, og det gav 3-4 ugers arbejde til ledige typografer.

Slotsgades vestside set fra  nord (Jernbanegade) iforåret 1964. T il højre 
trykkeriets forhus, hvor KonradJørgensen i sin tid boede på 1. sal. Foto: 
Frode Dahl Kristensen
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I november-december skulle der samtidig laves 12.000 
eksemplarer af et julehefte ved navn »Julegranen«.

Fra 1927 udkom hver uge »Dansk Børneblad«, som 
redigeredes af skolemanden Holger Skovmand, Lø
gumkloster.

Fra et ikke nærmere kendt årstal udkom ligeledes 
hver uge »Uddelerbladet«, der i en meget lang årrække 
redigeredes af brugsforeningsmanden August Milling 
og i årene 1963-70 af to journalister, brødrene Gunnar 
Martin og Orla Nielsen, senere mere styret af Dan
marks Uddelerforening.

Blandt andet fast arbejde var Kolding Folkebanks 
checkhefter, som blev håndnummereret i bogbinde
riet og fra dag til dag lå frit fremme på et arbejdsbord, 
uden at nogen forgreb sig. Fast var også kontrolhefter 
i folioformat til landboforeningerne og præmieskilte 
til en række af landets dyrskuer -  ved de forskellige far
ver kunne man på afstand se, hvordan de stakkels dyr 
var placeret i bedømmelsen.

Konrad Jørgensens Bogtrykkeri var en lang år
række udgiver af »Kolding Vejviser« og trykte f.eks. 
»Kolding under Besættelsen«, »Koldingstudenter« og 
fra 1974 »Koldingbogen«. Ingen kan sige, hvorfor så 
højskoleminded en virksomhed ikke kom til at trykke 
»Højskolesangbogen«, men til gengæld stod man for 
den blå »Arvesølv«, der kom i store oplag og som ud
givere havde bl.a. Koldings kendte skolemand og kor
dirigent Mathias Christensen og førstelærer N.E. 
Probst, Nørre Bjert.

Arnestedet forladt
Den 1. januar 1986 blev Konrad Jørgensens Bogtryk
keri A/S solgt til A/S Sys-Con Softwarecenter, der i au
gust samme år flyttede alle maskiner og inventar til 
Virkelyst i Bramdrupdam og et par måneder efter 
foretog en sammenlægning med Midtjysk Bogtryk i 
Grindsted under et nyt navn.

Bogbinderiets maskiner m.v. var solgt til en af de an-

Foto fra  sidst i 50  erne a f  falsemaskine, der her betjenes a f  bogbinderske 
Else Jepsen. Foto: Frode Dahl Kristensen.

satte, bogbinder Bent Laursen, som forventede at 
blive på stedet en rum tid, men nye ejere havde andre 
planer, og Laursen måtte med kort varsel rykke ud til 
lejede lokaler på Platinvej, hvor cementgulvet i en 
værkstedsbygning knap var tør, da maskinerne skulle 
på plads.

Inden Konrad Jørgensens Bogtrykkeri opløstes, 
indtraf flere begivenheder på bladfronten. I begyndel
sen af 1960’erne stoppede »Dansk Børneblad« efter ca. 
35 år. Det kunne ikke længere klare sig i konkurrencen 
med nye smarte blade og tegneserier.

Midt i 1970’erne fik »Højskolebladet«, der siden 
1920 havde været selvejende, økonomiske problemer, 
og det forlod sit arnested, da ejerne traf aftale med et 
trykkeri i Odense. Krisen blev overvundet, og bladet 
kører nu i sin 115. årgang med Else-Marie Boyhus som 
redaktør. Det betegnes som Danmarks ældste kultur
tidsskrift, og under det gamle, men typografisk æn
drede navn præsenteres det som et tidsskrift for poli
tik, litteratur, kunst, skole og kirke.

Parkeringsgården til Konrad Jørgensens Bogtryk

35



keri blev for et par år siden omdannet til Lilletorv og 
bygningerne totalt ændret til en bank, en forretnings
ejendom og Den blå Cafe.

Med lidt held og fantasi kan man muligvis høre lyde 
fra fortiden, når man sidder i cafeen, for på dens grund 
lå indtil 1939 en gammel lagerbygning, som tidligere 
havde været anvendt af Kolding og Omegns Foderstof
forening. Hører man en piben, er det måske fra efter
kommeren af en af de rotter, som Niels Bertil Nielsen 
ikke fangede i 1920’erne. Han var bud i Konrad Jø r
gensens Bogtrykkeri og ven med daværende bogtryk
ker Peter Rasmussen, som udlovede 25 øre for hver 
rottehale. En dag undrede Rasmussen sig over, at han 
længe ikke havde fået rottehaler. Hvorfor? »Nej, her er 
ikke så mange mere. Her lader man dem gå lidt«, lød 
svaret.

Hører man i en salig stund på cafestolen en høne 
klukke, kan den være efterkommer af en høne fra den 
hønsegård, som i 1930’erne stødte op til trykkeriets

De nyeste dele a f virksomheden på etfoto fra  1977. T il højre var der bog
binderi m.v. fra  1940. Vinkelbygningen opførtes i 1968. Sidst i 
19 8 0 ’erne blev det hele ombygget til butikker, cafe og (uden for billedets 
højre kant) pengeinstitut. Parkeringsgården omdannedes til Lilletorv. 
(Foto: Morten Juh l)
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gård. En løssluppen høne blev fanget af en suppesyg 
typograf, der tog den med hjem til Frydsvej og indryk
kede en annonce i Kolding Social-Demokrat om en 
»tilløbende høne«. Uheldigt for ham kom ejerinden til 
hans adresse og forlangte dyret udleveret med ordene 
»De kan ikke få mig til at tro, at en høne er kommet til
løbende fra Østergade til Frydsvej«.

Men om Konrad Jørgensen og hans blad og trykke
riet finder man kun et svagt minde i gadenavnet et an
det sted i byen. Et af Danmarks største og mest opre
klamerede leksika omtaler hverken ham eller det 
endnu eksisterende blad. På Lilletorv kunne man pas
sende opsætte et mindesmærke for Konrad Jørgensen.

Kilder
P. Eliassen: »Kolding fra Middelalder til Nutid«, udk. 1910, genop
trykt 1975 og udgivet af Vejle Amts Historiske Samfund. 
»Kolding i det tyvende århundrede indtil kommunesammenlæg
ningen«, udg. 1978-82 af Vejle Amts Historiske Samfund. 
Birgitte Dcdcnroth-Sehou: Konrad Jørgensens Bogtrykkeri og 
Vejle Amts Årbøger, Vejle Amts Årbog 1988.
Helge Skovmand: »Et hjem, en skole, et blad«, udgivet af Gylden
dal 1976.
Otto Wang: »Kolding Anno 1900«, udgivet 1941 på V. Schæffcrs 
Forlag.
Kolding Sætterklubs jubilæumsskrift 1979.
Samtaler i juni-juli 1990 med trykker Georg Wiese, maskinsætter 
Otto Larsen, bogbinder Niels Hansen, trykker Svend Bruhn, bog
binder Frode Dahl Kristensen og bogtrykker Erling Fuglsang.



Skattevægring år 1800
Af Frovin Jørgensen

Vinteren 1799/1800 var særlig streng for fattigfolk i 
Kolding. Hvad årsagen hertil var meldes ikke, om det 
skyldtes klimatiske forhold med store frostgrader, der 
standsede udearbejdet, eller økonomiske, der med 
prisstigninger gjorde, at fattigfolk ikke kunne få føden, 
men nøden var mere udbredt end sædvanlig.

Kolding var et elendigt lille hul »glemt af Gud og 
Kongen« med 1673 indvånere, hvoraf 40 konstant var 
under fattigforsorg, fordi de ikke selv kunne skaffe sig 
føden, gamle, syge og på forskellig måde handicap
pede. De fik 5 skilling om dagen. Det skulle de ikke 
komme langt med, men det var heller ikke meningen. 
De måtte blot ikke dø af det.

Kun nogle få købmænd, der handlede med, hvad 
folk skulle have, havde mere end til det nødtørftige 
brød. Kommuneregnskabet balancerede med 2500 
rdl., og af skatter blev der opkrævet 1600 rdl. Økono
mien stod på svageste blus, og derfor skulle der heller 
ikke ske ret meget, før samfundet gik helt i stå.

Det var det, der skete det år. Folk, som ikke tidligere 
havde søgt hjælp, »var ved at vansmægte af Hunger og 
Elendighed. Nøden raserede både blandt Gamle og 
Unge, og Fattigkassens Midler var opbrugte».

De mest sårbare i datidens samfund var plejebør
nene, som omgående blev ramt. Det var børn af foræl
dre, som i nødens stund havde unddraget sig deres for
pligtelser ved simpelthen at stikke af, forlade hjem og 
børn og i hemmelighed rejse til et ukendt sted. Kom
munen måtte så tage sig af børnene, der for en vis sum 
alt efter børnenes alder og evner til at gøre gavn, blev 
lejet ud til plejeforældre, der her så en chance til at 
tjene nogle nemme penge. I hårde tider kom de »for

ladte Børns Plejeforældre og afleverede de dem anbe- 
troede Børn med sigende, at de ikke kunne have dem 
uden betydelig Tillæg«.

Magistraten måtte til at skaffe penge til veje, og den 
eneste måde, de kunne gøre det på, var at bede bor
gerne give dem nogle. Den 15. januar 1800 udsendte 
de fattiges inspektion, som bestod af provst Volquartz, 
borgmester H. Junghans og rådmand E. Abeil, en an
modning til indvånerne i byen om at tegne sig for hø
jere bidrag til fattigkassen, end det, de betalte for inde
værende, på den vedhæftede skatteligning for 1799 for 
at afhjælpe jammeren.

Indvånerne var også meget forstående. Kun byens 
to rigeste mænd, apoteker Eilschou og købmand Jens 
Wissing, ville ikke lade sig bevæge til at give mere, 
tværtimod nægtede de »ved ubeskedne Påtegninger 
under falsk Foregivende af, at de gav i Løndom».

Den 29. november s.å. anmodede fattiginspektio
nen atter indvånerne om forhøjet bidrag for næste år 
og bad dem samtidig meddele, hvem de understøttede 
privat, for at ingen ved en fejltagelse skulle blive hjul
pet to gange. Det havde man ikke råd til. De to ville 
fortsat ikke bidrage med mere. I stedet satte Eilschou 
sit bidrag ned fra de sædvanlige 6 til 4 rdl. og nægtede 
at oplyse, hvem han hjalp.

I 1791 var i Fredericia oprettet en klædefabrik, som 
indrettede en såkaldt spindeskole i Kolding. Her ar
bejdede fattige kvinder og børn og spandt på bestilling 
fra »forskellige Fruer« i byen og kunne derved tjene en 
del. Kommunen støttede den med 40 rdl. om året, 
men nu »i den overordentlig dyre Tid lod næsten in
gen som tilforn spinde på Bestilling», hvad yderligere
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øgede nøden, og i 1801 blev spindeskolen nedlagt.
Men heller ikke da ville de to rigeste mænd forhøje 

deres bidrag. Så lidt som at deltage i et arrangement 
med samme formål i anledning af kongens fødselsdag. 
I stedet søgte de at hindre andre i at deltage og fik også 
held med nogle få personer. Andre derimod modstod 
deres anslag og gav udtryk for deres glæde ved at hjælpe.

Fattiginspektionen tog imidlertid ikke hensyn til 
Eilschous nedsættelse af sit beløb til 4 rdl. I stedet for
højede den hans bidrag med 3 rdl., og Wissing fik på
læg om at betale 10 rdl.

Begge blev rasende og nægtede at betale, hvilket 
dog kun havde til følge, at de blev pantet for beløbet, 
Eilschou for »nogle instrumenter», og det var så uhel
digt, at dem kunne han ikke undvære i sin virksom
hed, så han var nødt til at betale, men gjorde det under 
protest, og instrumenterne fik han ikke udleveret. Hos 
Wissing blev udpantet en kedel.

Men nu var de to matadorers tålmodighed opbrugt.
Den 27. juni 1801 skrev Eilschou en rasende klage 

til stiftamtmand v. Hellfried, der var flyttet til Vejle, 
for han var ingen and, sagde han med henblik på Ribes 
mange oversvømmelser og våde klima, som han ikke 
kunne lide. »I nogle Ar», skrev han, »har jeg ladet mig 
antagne og givet 6 Rdl. årligt, hvilket var hvad jeg 
kunne give efter min Evne og uvisse Nærings Bedrift, 
og i forhold til andre af Byens Indvaanere«.

Alligevel havde det behaget magistraten »og de der
til brugte Mænd, thi Hr. Provst Volquartz går i Barn
dom« at pålægge ham 3 rdl. og pante ham for det.

Eilschou skældte ud, både over, at han var forhøjet, 
hvilket var ulovligt, at andre ikke var forhøjet, og atter 
andre var forhøjet for lidt. Han betalte mere end både 
kancelliråd Diechmann og kammerråd Malling, og 
han havde endda ingen »visse Indtægter». Under disse 
forhold følte han sig tvunget til at tilstå, »hvad jeg nu 
ugerne vil», at i dette Aar havde han egentlig givet 
Kost til 3 å 4 Fattige og til 2 andre, at han næsten daglig 
havde uddelt Brød og Brændsel og på 4. Aar givet en

Dags Kost ugentlig til et Barn», hvilket skulle være nok 
til at overtyde om, hvor mislig og vilkårlig Kolding bys 
indvånere og borgere behandles og trakteres ved des
lige ligninger. Eilschou håbede, at ligningen måtte 
blive omstødt, og inspektionen alvorligen blive til
holdt at holde sig forordningen efterrettelig. Køb
mand Wissing klagede 4. juli. Også han havde altid 
villigt betalt sin fattigskat, men nu var den forhøjet til 
10 rdl., og det var for ubilligt. Hans »Nærings Weie« 
kunne ikke været grund til det, for de var mindre end 
tidligere. Da var der 7, der handlede. Nu var der 21 - 
og så uden først at spørge ham. Derfor havde han næg
tet, og så var han blevet pantet. Wissing var så gal, at 
galden flød i stride strømme, og det er næsten umuligt 
at få en mening ud af, hvad han skrev. Også han ville 
have andre og gode og redelige mænd til at foretage og 
fuldføre en ny ligning på fattigskatten.

Det skete nu nok ikke, men de to blev ved. Den 11. 
juli gjorde inspektionen rede for sagen i en skrivelse, 
men de kom igen med nye beskyldninger. Blandt an
det havde de søgt amtet om nogle ændringer, så det 
kunne forbydes folk at flytte fra landet eller andre byer 
til Kolding, hvor de kunne komme til at ligge byen til 
byrde. Videre havde de klaget over, at fattigskatten 
stadig forhøjedes.

Den 16. januar 1802 svarede inspektionen igen, og 
derefter blev der ro om sagen. De skrev: »At Byens 
Indvaanere overtrygles af Betlere nægtes. Det er ved
taget, at Byens Indvaanere ikke må uddele Almisse til 
omvandrende Betlere, og for at forhindre dette, afpa- 
truillerer Vægterne daglig Gaderne». Klagen skyldes 
»Klagelystens Ondskab, som aflokke eller aftrue fleres 
Underskrift under deres forud forfattede, ugrundede 
Klage». Politiet kunne jo ikke jage folk ud af byen, som 
ikke havde forlangt offentlig understøttelse.

Kilder
Landsarkivet for Nørrejylland: Ribe Bispearkiv. Stiftsøvrighe
dens sager vedr. købstædernes kirke, skole- og fattigvæsen. Ind
gåede breve vedr. Kolding 1792-1811 (C4-631).
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Nybyggere i Kolding
Af Knud Bro

Fra min tidligste barndom, som jeg levede i Fuglsang 
Skov ved Fredericia, har jeg betragtet Kolding som en 
eventyrlig og spændende by.

To gange om året rejste vi med toget fra Fredericia 
til Kolding, for der at besøge vor farbror, Jørgen C. 
Bro, der i tiden fra 1903 til 1916 var overlærer d.v.s. sko
leinspektør i Kolding. Han begyndte allerede i 1891 
som lærer i Kolding og var fra 1901 til 1907 medlem af 
Kolding Byråd.

Han boede sammen med tante Nicoline og deres tre 
drenge på Ejlersvej, ret over for den mægtige og mysti
ske Koldinghus Slotsruin, som jeg aldrig kunne blive 
træt af at se på - og jeg gøs lidt ved tanken om fange
hullerne og dem, der engang sad deri.

Ligeledes erindrer jeg klart, da jeg som lille dreng i 
1915 på afstand overværede, at min mor Kirstine Bro, 
som repræsentant for Vejle Amts afdeling af Dansk 
Kvindesamfund, var med til at plante »Kvindernes 
Eg« i Slotshaven. Dengang forstod jeg ikke ret, hvad 
der foregik, men jeg følte, at det var noget stort og 
spændende, som jeg var med til, og jeg beundrede 
store og flotte damehatte og damernes fine tasker. 
Med sådan en mor har jeg aldrig har kunnet begribe, 
at det var nødvendigt med en kønsrolledebat, for 
hjemme hos os var alle lige, hvad enten de var dreng el
ler pige.

Det var derfor med stor glæde og de største forvent
ninger, at jeg i det Herrens år 1950 modtog min for
flyttelse til Kolding Toldkammer, som et led i min kar
riere som toldembedsmand.

Siden jeg som 18-årig forlod mit barndomshjem for

at begynde som toldelev i Silkeborg og indtil denne 
dato, havde jeg boet i 10 forskellige byer og 14 forskel
lige kirkesogne, heraf bl.a. 8 år i Arhus. Jeg havde altså 
nogen erfaring i at være »nybygger«, at komme til en 
ny by og møde nye mennesker. Også nogen erfaring i 
at vurdere forretningsliv og sociale og kulturelle for
hold under nye himmelstrøg.

Når man må leve en nomadetilværelse, som vi, sam
men med andre embedsfamilier, måtte, så drejede det 
sig om så hurtigt som muligt at komme igang, ellers lø
ber livet fra en.

Vi fandt, med rig erfaring deri, hurtigt en ny lejlig
hed og fik familien samlet. Vore børn faldt alle tre hur
tigt til på henholdsvis gymnasium og kommuneskole.

Den første lørdag aften, hvor forretningerne den
gang havde åbent til kl. 21.00, gik hele familien på op
dagelse i Kolding, og vi blev virkelig imponerede over 
de mange flotte og velassorterede forretninger af en
hver art. Vinduerne var elegant pyntede og flot deko
rerede med de udstillede varer, og priserne var ikke 
særlig høje. Mange mennesker var på indkøb, og vi 
følte os ligefrem smittede og opløftede af de mange hu
mørfyldte og glade mennesker, der så ud, som om de 
alle kendte hinanden.

En af vore venner havde fortalt os, at han kendte 
herreekviperingsforretningen Regina i Østergade 1. 
Ejeren hed Karl Adolf Christensen, og han kendte ef
ter sigende alt og alle i Kolding. Altså gik vi ind i Regi
na for at købe et par sokker, og sandelig, købmanden 
var glad og veloplagt og forstod straks, at vi var nye i 
byen. Da han fandt ud af, at vi havde fælles bekendte
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og mange fælles interesser, inviterede han os minsand
ten hjem på Dreyersvej søndag aften, hvor han og hans 
kone havde inviteret en flok venner hjem til kaffegilde. 
Han tilføjede, at her ville vi møde en hel flok af byens 
bedste mænd og kvinder, og når vi kendte dem, så 
kendte vi det halve Kolding.

Det blev en meget festlig aften, og inden der var gået 
tre uger, var vi »på hat« med den halve by. Jeg blev 
straks medlem af Set. Georgsgilderne, hvor jeg traf en 
stor flok pragtfulde mænd og kvinder, mest unge friske 
erhvervsfolk, og da jeg var kompagnichef i Hjemme
værnet, hvor jeg kom fra, blev jeg hurtigt ansat som 
kompagnichef til rådighed for Hjemmeværnsdistrikt 
Vejle. Det var to fine kompagnier i Kolding, det ene 
med planteskoleejer Nøhr, det andet med fuldmægtig 
Løje som chefer, men nu bestemte Hjemmeværnet, at 
der skulle oprettes et tredje kompagni, der skulle være 
et såkaldt »Politikompagni«, og det blev pålagt mig at 
være chef for dette og samle det nødvendige antal 
hjemmeværnsmænd til kompagniet. I øvrigt blev jeg 
samtidig valgt til formand for Hjemmeværnsdistrikt 
Vejles oplysningsudvalg og ansat som afsnitsleder ved 
Vandel Flyveplads, så det må siges, at jeg fik en »fly
vende start«. Stort set hele politistyrken meldte sig til 
mit kompagni fra unge betjente til politimester Clau
sen og politikommissær Kleberg. Endvidere flere ad
vokater og mange andre gode borgere, og snart var vi 
henved 100 mand. Politiassistent Johs. Ladegaard 
blev min næstkommanderende, og det blev alt i alt et 
enestående fint og aktivt kompagni.

Det mærkedes helt klart, at Kolding var en gammel 
grænseby, bl.a. så man det på de mange flagstænger 
ved husene og befolkningens lyst til at hejse flaget. Det 
ser man ikke så meget på øerne. I Kolding mødte man 
en helt klar national holdning, bl.a. i hjemmeværnet 
og i de mange kulturelle foreninger, hvor man ved de 
stærkt besøgte møder, som en selvfølge og med stor 
glæde, sang de gamle fædrelandssange.

I Kolding kunne man finde alt, hvad man ønskede

Artiklensforfattersom kompagnichef i Hjemmeværnet med Kolding ådal 
z baggrunden.

sig af nationale, kulturelle og kristelige foreninger, 
fine sportsklubber og et stort og fint forlystelseliv. In
gen behøvede at kede sig. Dertil kom, at koldingen
serne var meget åbne og udadvendte, og de tog godt 
imod nye tilflyttere, i modsætning til mange andre 
byer, hvor tilflyttere først skulle ses an og godkendes af 
de nok så berømte »syv familier«, der dirigerede det 
hele. I mange byer kunne man som tilflyttere opleve, 
at ens børn blev drillede og mobbede i deres nye skole, 
hvilket var meget ubehageligt. Det skete ikke i Kol
ding. Børnene var ligeså åbne og venlige som deres 
forældre, og lærerne modtog de nye børn som et lille 
frisk pust udefra. Så vore børn befandt sig ligeså godt, 
som vi gjorde.

En af de nye og spændende ting vi oplevede i Kol-
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ding, var bevægelsen »Unge Hjem«, der hveranden 
måned holdt møde i Missionshuset. Ikke fordi alle til
hørte Den Indre Mission, der kom alle slags menne
sker af alle overbevisninger. De var fælles om et, de var 
unge ægtepar, og de fleste af dem havde små eller min
dre børn. Disse møder formede sig som et stort fælles 
kaffebord med en højt kvalificeret foredragsholder, 
der talte om aktuelle familieproblemer. Efter kaffen 
var der munter underholdning af forskellig art, og af
tenen sluttede med en kort aftenandagt og en aften
sang. Der blev altid sunget og spillet meget ved mø
derne.

Efterhånden blev det mig, der stod for underhold
ningen. Jeg fortalte muntre almuehistorier, sang viser, 
arrangerede gætteleg, tyve spørgsmål til professoren 
eller lignende. Ved hvert møde var den store sal fyldt 
til trængsel. Henved 400 deltagere var normalt, og al
tid var der en vældig positiv, god og fornøjelig stem
ning, hvor alle følte, at de gik »hjem med noget«. Der 
var lignende arrangementer i mange byer, men få ste
der med så stor succes som i Kolding. Foruden at un
derholde i »Unge Hjem«, underholdt jeg også som 
ulønnet amatørentertainer i mange andre foreninger 
af national, kristelig eller kulturel art. Det være sig 
spejdermøder og hos FDF, landboforeninger, husmo
derforeninger og meget andet.

Jeg ernærede min familie ved at gøre tjeneste som 
overtoldassistent ved Kolding Toldkammer, der også 
dengang var et stort og betydningsfuldt toldkammer 
med alle slags toldforretninger, så der var virkelig no
get at tage vare på og noget at lære.

Jeg gjorde mest tjeneste i kontrollen med forbrugs
afgifterne, og det var et stort felt, da der var rigtig 
mange forskellige store og halvstore virksomheder i 
Kolding Tolddistrikt, der foruden Kolding omfattede 
Vamdrup, Vejen og Grindsted. Der var også meget at 
gøre i Vejerboden og på havnen, hvor der endnu på 
dette tidspunkt var store udskibninger af levende krea

turer. Der har igennem generationer ikke været en tol
der i Kolding, der ikke vidste alt om den navnkundige 
kreatureksportør Jens Holm.

Jeg skal ikke her gå i detailer om min meget interes
sante og spændende toldtjeneste i Kolding, der endog 
ofte var meget dramatisk. Alt dette har jeg berettet om 
i min erindringsbog, som blev udgivet i 1989 af Toldhi
storisk Selskab, under titlen »En Tolders Liv«. Sam
men med min gode kollega, toldassistent Christian 
Wegeberg afslørede vi en stor del af Kolding og om
egns restauratører, der omsatte »sort øl og spiritus« 
uden at betale afgift til toldkassen. Deres opfindsom
hed var ofte stor og meget raffineret, andre steder pri
mitiv, men durkdreven og effektiv, så vi måtte stadig 
finde på nye metoder for at opklare svindelen. Tro nu 
ikke, at de gode Kolding-restauratører var værre end 
landets øvrige restauratører, det var en »sygdom«, der 
hærgede det ganske land. Det var bare ikke alle steder, 
at unoderne blev opdaget.

Det var ofte en stor belastning, når toldvæsenets ef
terkrav på bøder og afgifter næsten kunne drive de 
arme mennesker fra hus og hjem. Jeg har skrevet 
mange ansøgninger for de samme restauratører til Fi
nansministeriet om tilladelse til at afdrage de mange 
penge, så de kunne redde forretningen og dermed fa
miliens udkomme.

Kolding G ym nasium  og Pariser-bazaren 
Vor ældste søn Jørn Bro gik på Kolding Gymnasium 
og var først medarbejder og senere redaktør af gymna
siets skoleblad »Lyset«. Dette skoleblad blev ved en 
landskonkurrence i oktober 1951 kåret som landets 
bedste duplikerede skoleblad. »Lyset« blev startet i 
1911 af den navnkundige politimester og folketings
mand Vagn Bro, der var Jørns onkel.

I eftersommeren 1953 fortalte Jørn, at lektor Gud
run Hansen (nu Hechmann), på rektor Moseholms 
initiativ, havde foreslået klassen, at de skulle arrangere
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en bazar, for derved at tjene penge til indkøb af instru
menter til gymnasiets orkester.

Det syntes klassen var en strålende ide, og alle var 
fyr og flamme for at komme igang. Ved en afholdt 
»brain-storming« kom der så mange gode og festlige 
forslag, at klassen til sidst ikke kunne overse sagen og 
alle de deraf følgende problemer. Jeg blev bedt om at 
hjælpe, da jeg før havde arrangeret bazarer. Naturlig
vis ville jeg gerne hjælpe og blev så inviteret til et møde 
hos skolens rektor, Knud Moseholm sammen med et 
par lærere og elever. Ved mødet blev vi enige om, at jeg 
i løbet af en otte dages tid skulle komme med et forslag 
til bazarens opbygning og afholdelse.

Der er som bekendt intet, der kommer af sig selv - 
med undtagelse af lommeuld - og hvad man end laver, 
så kræves der en vis ekspertise, og denne ekspertise 
havde jeg adgang til igennem mine mange venner i 
Hjemmeværnet, Set. Georgsgilderne og »Unge 
Hjem«. Frem for alt gik alle skoleeleverne, deres foræl
dre og lærerne op i sagen med liv og sjæl. Jeg mærkede 
rigtig hvor populær Kolding Gymnasium, rektor Mo
seholm og lektor Gudrun Hansen var. Jeg vil desuden 
gerne nævne min hjemmeværnskammerat, arkitekt 
Elvers, der havde levet sin barndom i Paris. Han var 
begejstret ved tanken om at skulle arrangere et rigtigt 
Parisermiljø i gymnasiet, da jeg fortalte ham, at det

var elevernes forslag, at det skulle være en »Pariserba- 
zar«. Elvers fik omgående den fantasifulde teater- og 
kunstmaler, Thomas Jørgensen med på ideen. Hele 
gymnasiet skulle indrettes og dekoreres så det lignede 
et gademiljø fra Paris med fortovsrestauranter og ca
feer. Der skulle være teater og gymnastik for damer i 
gamle dragter, og i pauserne skulle der være 10-øres 
dans i gymnastiksalen. Der skulle være to store tom
bolaer, fiskedam, 10 stk. amerikansk lotteri, pølsebo
der og små beværtninger, hvor man kunne købe drik
kevarer, vafler og pandekager, franske kartofler og 
små retter, og der skulle opstilles boder og parasoller 
på fortovsrestauranterne. Endvidere spåkone, trylle
kunstner, slangetæmmer og meget andet skæg og bal
lade. Eleverne havde bestemt, at melodien fra filmen 
»Kærlighedskarrusellen« skulle være kendingsmelodi 
og spilles hver time.

Så gik turen rundt til grosserere, købmænd og 
andre for at skaffe lodder til tombolaer og amerikansk 
lotteri og meget andet godt. Der blev holdt møder med 
alle »specialisterne«, og sammen med eleverne blev vi 
enige om, at »Pariser-bazaren« skulle gå over to dage 
i weekendenden 7. og 8. november 1951. Rektor Knud 
Moseholm, der var formand for bazar-komiteen og 
som rektor ansvarlig for det hele, blev underrettet lø
bende.

Overslaget over opbygningen, som arkitekt Elvers 
stod for, lød på 5.000 kr. til materialer og andre ind
køb, og da vi vidste, at rektor ikke havde én krone at 
gøre godt med, måtte vi dække dette beløb ind på en 
eller anden måde. Jeg henvendte mig før mødet til to 
fremtrædende Kolding-borgere, der hjalp os med en 
bankgaranti. Herefter gav rektor Moseholm start
skuddet til, at arbejdet kunne gå i gang som planlagt.

Arbejdet med »ombygning« af Gymnasiet til Pari
serkvarter, opstilling af boder og tombolaer, etable
ring af de små restauranter m.v. gik som en leg. Mest 
festligt var der i gymnastiksalen, hvor Thomas Jørgen
sen arbejdede med alle sine meterlange kulisser med
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Fra Pariserbazaren på Kolding Gymnasium. Fra venstre fr u  Asta Laursen, lærerinde fr u  Ida M unk, fr u  Herdis Pade og rektor Knud Moseholm.

farvelagte gadebilleder fra Paris. Udbredt på gulvet lå 
lange papirlærreder, hvor maleren skitserede huse og 
butikker, træer og lygtepæle, ja, selv en lille hund, der 
lettede benet. I alle rammerne skrev han, hvilke farver, 
der skulle lægges på, rødt, grønt, gråt, gult o.s.v., og så 
lå en flok elever fra 3.G og malede alle farverne på pa
piret og med et fantastisk flot resultat. Alt så ud som 
store teaterkulisser, klar til opsætning, og alle morede

sig storartet. Det var virkelig samarbejde i renkultur.
Så kom den store dag, lørdag den 7. november 1953, 

kl. 16, da dørene til »Pariser-Bazaren« på Kolding
Gymnasium blev slået op. Længe før åbningen stod 
folk i lange rækker og ventede på at komme ind, og 
mens musikken spillede »Kærlighedskarusellen«, der 
smøg sig rundt i gymnasiet og tonede ud over pladsen 
omkring, væltede folk bogstaveligt talt ind som en la
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vine. Så mange endog, at brandinspektøren og politiet 
stoppede tilløbet og forlangte, at folk skulle lukkes ind 
i hold. Ved bazarens åbning blev der talt af borgmester 
Beirholm og rektor Moseholm til de mange gæster, 
hvorimellem sås en lang række af byens honoratiores. 
Sikken et liv og sikken en trængsel, alarm, fest og hu
mør. Og bedst af alt, folk købte og købte. Lange køer 
foran tombolaerne og omkring dem, der solgte lodsed
ler, trængsel i alle »værtshusene« og foran spåkonens 
telt, mens musikken spillede og 10-øres dansen fyldte 
gymnastiksalen.

Bazaren skulle lukke kl. 23, men allerede da klokken 
var lidt over 21, var alt udsolgt. Der fandtes ikke et lod 
i tombolaerne og andre steder, alt var udsolgt, end 
ikke en rød pølse kunne opdrives. Det var jo skønt, 
men også frygteligt, for bazaren var planlagt til at 
skulle fortsætte søndag eftermiddag og aften. Kan 
man aflyse en bazar lørdag aften kl. 21.30 og i givet fald 
hvordan? Bazarformanden, rektor Moseholm ind
kaldte på stående fod - og midt på gulvet -  til »krise
møde i generalstaben«. Eneste punkt på dagsordenen: 
»Hvad gør vi nu?« Alle var enige, never give up, på’en 
igen! Så gik den vilde jagt påny for at få alle hylder og 
skabe fyldt op igen. Telefonerne kimede og budstikken 
gik rundt til købmænd og grosserere af enhver art. Det 
var jo lørdag aften kl. 22, kunne det lade sig gøre? Alle 
ville hjælpe, ingen var sure over det sene tidspunkt. Da 
vi nåede søndag formiddag, var alt fyldt og alt stillet 
op igen, og alle glædede sig til en ny god dag. Folk væl
tede igen ind, og da klokken var ca. 22, var alt igen ud
solgt, kun gode minder og trætte folk var tilbage i gym
nasiet, men 10-øres dansen fortsatte endnu en time 
eller to. Resultatet var det bedste, man kunne forestille 
sig. Bazaren gav et nettooverskud på ca. 14.000 kr!

Det var med god grund en glad og stolt rektor, der 
holdt en lille tale ved en beskeden sammenkomst for 
»bestyrelsen«. Jeg husker rektors glæde ved, at hele 
Kolding havde bakket op om skolen. Alle var jo med, 
alle eleverne og deres forældre og bedsteforældre, læ

rerkollegiet og mange andre, der intet direkte havde 
med skolen at gøre. Det var fantastisk. På min »noma
devandring« rundt i landet har jeg aldrig nogensinde 
oplevet noget lignende. Der var virkelig offervilje og 
humør.

Bertram  K nudsen
Da vi i sin tid fortalte vore venner rundt i landet, at vi 
nu skulle flytte til Kolding, lød det enstemmigt: »Ih, 
hvor dejligt, så kan I komme på Saxildhus og spise 
kringle og kransekage«. Man kunne nemlig ikke sige 
Kolding uden at sige Saxildhus, og man kunne ikke 
sige Saxildhus uden at sige Bertram Knudsen.

Den navnkundige konditor, Bertram Knudsen blev 
en af mine gode bekendte i Kolding. Han kaldte mig 
»min ven«, men jeg tiltalte ham med »hr. Bertram 
Knudsen«. Han var en ener, en aristokrat, som man 
uvilkårligt bukkede dybt for. Han var en suveræn per
sonlighed, der ikke selv bukkede for nogen, men altid 
var høflig og beleven og udstrålede kultur og dannelse.

Mit første møde med ham var yderst dramatisk. Det 
var omkring et rundt bord i selskabslokalerne. Vi var 
en halv snes mand omkring bordet, alle med dystre 
miner. Bertram Knudsen, der var noget handicappet 
efter en alvorlig sygdom, var dengang en ældre herre, 
og da vi alle sad om bordet, kom han ind. Elegant 
klædt og støttende sig til en betroet funktionær. Inden
for døren stod han stille et øjeblik og så rundt over for
samlingen. Med bemærkningen: »Nå mine herrer, er 
alle deltagerne til dette interessante møde ankommet. 
Ja, så velkommen hver og en« satte han sig til bords og 
gav ordet til »Hans Majestæts Kongelige Toldvæsen«.

Anledningen til dette møde, hvori deltog foruden 
Bertram Knudsen, hans advokat, hans statsautorise
rede revisor, et medlem af aktieselskabets bestyrelse, 
der også var næstformand i Provinshandelskammeret, 
hans to mest betroede funktionærer, toldforvalteren, 
toldkontrolløren, en toldassistent og undertegnede
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dengang overtoldassistent, var, at jeg ved mine kon
trolbesøg i firmaets chokoladeafdeling havde fundet 
betydelige fejl. Firmaet havde betalt for lidt i afgift. 
Lad mig straks understrege, at Bertram Knudsen in
tet som helst kendte til disse fejl, da han jo slet ikke selv 
mere beskæftigede sig med detaljer og regnskab. Jeg 
gennemgik regnskabet bilag for bilag for den statsau
toriserede revisor, hvorefter han udtalte, at det var rig
tigt, at der var fejl i regnskabet.

Nu skulle man jo tro, at en retlinet og hæderlig 
mand som Bertram Knudsen havde slået i bordet, 
protesteret og måske endda havde sagt en hel masse 
slemme ord, eller var brudt sammen i sorg og græm
melse, som toldvæsenet ofte er ude for i lignende situa
tioner. Men nej, Bertram Knudsen lagde sig tilbage i 
stolen, så rundt på selskabet, hvorefter han med et 
stort grin udbrød: »Det er sgu nydeligt, det kan man 
virkelig kalde et festligt møde. Nu er toldvæsenets folk 
igennem mange år kommet her og har gennemgået 
firmaets regnskab sammen med de to kumpaner, der 
sidder derovre (og så pegede han på sine to mest be
troede funktionærer) og hver gang fundet alt i skønne
ste orden. Halleluja og amen hver gang. Så kommer 
den nybygger der, hr. Knud Bro og fortæller os, at det 
hele er ad Wandsbeck til. Det er virkelig et festligt 
møde, det er sgu nydeligt«, og så fortsatte han: »hvis 
toldvæsenet, hr. toldforvalter, havde passet deres ar
bejde, så var denne skændsel aldrig overgået mit 
firma. Eller om I bare for tre år siden havde sendt bud 
efter hr. Bro, så var dette aldrig sket«. Derpå udtalte 
Bertram Knudsen med stor autoritet: »Læg nu alle de 
triste papirer væk, nu vil vi have lidt plaisir, nu vil vi 
have kaffe og napoleonskager«. Henvendt til de to 
funktionærer sagde han: »Inden I skal ud og skrive ef
ter jeres søsters sommerløn, kan I så skaffe kaffe og na
poleonskager, så har I da gjort lidt gavn i dag«. Da vi 
havde drukket kaffen, under Bertram Knudsens gen
tagne morsomme indslag, sluttede han med følgende: 
»Så, hr. Bro, kan De nu snarest muligt sende mig en

Restauratør Bertram Knudsen (Foto: Knudsen ogjochumsen).

regning på, hvad jeg skylder Dem, så skal pengene 
følge dagen efter«.

Dette møde glemmer jeg aldrig. Hverken før eller 
siden i min lange karriere som toldembedsmand har 
jeg oplevet noget lignende eller mødt en så suveræn 
personlighed med en barok humor, der var helt usæd
vanlig og festlig.

Et par dage efter mødet ringede Bertram Knudsens 
sekretær over til mig på toldkammeret og meddelte 
mig, at det ville glæde ham, om jeg kunne afse tid til
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at besøge ham samme dag kl. 14. Jeg blev modtaget af 
Bertram Knudsen i et smukt udstyret lokale. Der var 
ingen andre til stede, men der stod kaffe og napoleons
kager på bordet. Napoleonskager var hans livret, be
troede han mig.

Bertram Knudsen indledte mødet med at udtale, at 
han aldeles ikke var fornærmet på mig, fordi jeg havde 
fundet fejl i regnskabet, men at han tværtimod syntes, 
jeg var en god toldembedsmand. Nu fulgte en lang 
samtale, hvorunder han fortalte mig, at hans far havde 
været toldassistent i Hejlsminde, og at han selv og 
hans kone i deres unge år havde startet konditoriet 
Saxildhus. I begyndelsen brugte de deres dagligstue 
som serveringslokale, hvor man kunne købe kaffe og 
kager. Han fortalte videre, at han dermed ville skabe 
et sted, hvor husmand Pedersen og hans syv børn 
kunne gå ind og drikke kaffe, når de kom til Kolding, 
uden at nogen skulle glo på dem. Fra første dag han 
åbnede sit konditori og bageri, havde han aldrig brugt 
margarine, men udelukkende smør, og havde derfor 
som sit forretningsslogan: »Det er smør’et, der gør’et«. 
Han byggede alt op på kvalitet, det bedste af det bed
ste. En dag kort tid efter, at han var begyndt, sagde 
hans kone til ham: »Bertram, folk klager over, at pri
serne er for høje«, men han havde svaret hende: »Min 
kære ven, er der nogen, der har klaget over kvaliteten? 
Nå ikke, så skal du ikke være ked af noget«. En anden 
gang, fortalte han, havde en af byens fine fruer sagt til 
ham: »Hr. Knudsen, Deres brød er meget dyrt«. 
Herpå havde han svaret med et venligt smil: »Ja, kære 
frue, det er rigtigt, men det er også dyrt at leve, og jeg 
vil gerne leve godt«.

Enhver, der dengang havde boet i Kolding i bare 8 
dage, kendte historien om kværulanten, der påstod, at 
han havde fundet en kakkerlak i et stykke wienerbrød 
fra Saxildhus. Denne kværulant var styrtet op til sund
hedsmyndighederne og havde fremlagt et stykke wie
nerbrød på bordet med en »indbagt kakkerlak«. Ber
tram Knudsen blev tilkaldt til forhør om denne

skandale og fik dette klare bevis fremlagt. »Nå det der. 
Lad mig se«. Så tog han brødet i hånden, vurderede 
det nøje, brød den påståede kakkerlak af, tog den i 
munden, smagte og vurderede og sagde så: »Sludder 
og vrøvl, det er en rosin, og den smager aldeles fortræf
feligt. Var der andet mine herrer. Nå ikke, farvel og 
tak«. Sagen faldt dermed.

Måske er det ikke så mange, der kender Bertram 
Knudsens batalje med Koldings tyske pladskomman
dant under den 2. verdenskrig. Denne historie fortalte 
Bertram Knudsen mig også under et af vore små mø
der.

Bertram Knudsen kunne ikke lide, at de tyske solda
ter kom på Saxildhus. Imidlertid skete det under be
sættelsen, at den tyske kommandant ville afholde en 
fest i Saxildhus’ smukke selskabslokaler. Det passede 
ikke Bertram Knudsen, men han kunne jo ikke nægte 
dem adgang til et offentligt lokale. Som nogen måske 
kan erindre, ville Bertram Knudsen ikke have musik 
og dans i sine lokaler. Han ville f.eks. heller ikke have 
mandlige tjenere, men kun kvinder som servitricer, og 
disse skulle have langt hår med opsat frisure. Ingen 
tant eller fjas med pagehår eller vindblæst frisure. Da 
nu alle tyskerne var ankommet, kom der også et or
kester og ville ind for at musicere under festmiddagen, 
men de gjorde regning uden vært. Bertram Knudsen 
modtog dem ved døren og meddelte dem, at de ikke 
kunne komme ind, da der ikke måtte spilles musik i 
hans lokaler. Bykommandanten var rasende, men or
kesteret var gået hjem, og værten var ikke til stede.

Næste dag kom kommandantens adjudant ned til 
Bertram Knudsen med ordre om, at han straks skulle 
følge med op til kommandanten, for at afgive forkla
ring på, hvorfor han havde smidt hans orkester på por
ten. »Nå, orkestret min gode mand. Hils Deres chef og 
sig, at jeg ikke er vred på ham mere, han kunne jo ikke 
vide, at det er forbudt at spille musik i Saxildhus’ sel
skabslokaler. Der er således ingen grund til at holde 
møde om den sag, farvel!« Igen et eksempel på Ber-
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Restauranten på Saxildhus.

tram Knudsens mod og koldblodighed og humoristi
ske sans.

Vi i min lille familie mindes ofte, at vi, når vi rigtig 
skulle flotte os søndag morgen, gik ned på Saxildhus’ 
fortovsrestaurant og nød husets overdådige og lækre 
morgenkomplet, hvis der ellers var plads at få. Jeg 
erindrer også, at folk kom langvejs fra kørende i bil til 
Kolding for at købe kager med hjem til eftermiddags

kaffen eller nyde den på stedet. En stor restaurant i 
Paris fik endog sendt de berømte kransekager derned, 
når der rigtig skulle afholdes gallafester. »Det er 
smør’et, der gør’et«, som Bertram Knudsen sagde.

Det var med stor vemod, at vi efter fire gode år i 
Kolding i 1954 måtte rejse videre, da jeg blev udnævnt 
til toldkontrollør i Inspektoratet for 01- og Spiritusbe
skatningen i København.
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Et sted ved Slotssøen
Af Knud Moseholm

Skinderborg (Skindelborg) Lykke var et ret anseeligt 
bakkedrag med tilhørende engområder nordøst for 
Slotssøen, en af de ladegårdsjorder, der blev bortsolgt 
ved den store auktion over krongodset på Kolding- 
egnen i 1765. Allerede i 1761 havde »Svend Aagaard af 
Kolding« - om ham senere -  fået bevilling til »at er
holde af Schinderborg Lykke en høemark nordøsten 
for Kolding slot« og et stykke af en sandbanke ved det 
næst slottet værende led »til en frugt og urtehaveanlæg 
samt til et hus derpå at opbygge«. Det drejer sig om et 
»stykke jord« i et område ved nuværende Fredericia- 
gade og Ejlersvej. Svend Aagaard tog fat på at udnytte 
bevillingen med det samme - i hvert fald er hus og have 
afsat på Pontoppidans Kolding-kort i Den Danske At
las fra 1768.

En brandtaksation i 1790 giver os besked om byg
ningerne på ejendommen, som kaldes Skinderborgha- 
vegaard. Der var 3 bygninger: stuehuset mod øst, 7 fag 
godt egebindingsværk, 2!4 fag kælder, teglhængt, et 
hus mod vest, 10 fag godt egebindingsværk, 3 fag stue
hus, 7 fag stald, stråtækt, et mindre hus mod nord, 3 
fag god bygning, teglhængt -  samlet vurdering 1100 
rdl. Gårdspladsen mellem de 3 bygninger åbnede sig 
mod syd til nuværende Ejlersvej. De bygninger, der nu 
ligger på grunden, Fredericiagade 13 og A.D. Bur- 
charths Vej 1-3, synes at holde de gamle mål.

Folketællingen i 1787 kalder stedet Skinderborg 
Huse og oplyser, at der bor tre familier. Gartner Svend 
Aagaard er »husbond« for første familie, 5 personer, 
blytækker Lars Aagaard for anden familie, 4 personer, 
og »capelmester på pension« Gottlieb Wernicke for 
tredje familie, 6 personer.

Svend Aagaard, født ca. 1719 i Trælløse, Skelby sogn, 
var som sin ældre broder Lars Aagaard kommet fra 
Sjælland til Kolding, hvor han i 1745 fik borgerskab 
som klejnsmed. Han skiftede erhverv og blev gartner. 
Det var ham, der i 1761 havde fået bevilling til på »et 
stykke jord« af Skinderborg Lykke at anlægge en have 
og bygge et hus - det der blev til Skinderborghave- 
gaard. Han og hans hustru døde begge i 1795.

Af folketællingen fremgår det, at der var to hjemme
værende sønner i Svend Aagaard-familien i 1787, den 
23-årige Jacob Aagaard og den 18-årige Knud Aa
gaard. Jacob Aagaard, født 1764, var ved brandtaksa
tionen i 1790 blevet ejer af Skinderborghavegaard. 
Han var gartner som faderen, men også han skiftede 
erhverv: i 1795 løste han borgerskab som købmand og 
flyttede »Udenfor Porten«, d.v.s. Sønderport. Han 
blev en stor og succesrig købmand, en højt anset Kol- 
ding-borger, forligelseskommissær, kirkeværge m.m. 
Han døde i 1820.

Knud Aagaard må i 1787 have været elev på Kol
ding Latinskole. Han blev student fra skolen i 1789, 
teologisk kandidat i 1794 og præst fra 1798. I dag hu
skes han stadig som topografisk forfatter. I en af sine 
afhandlinger fortæller han bl.a., at til faderens »huus« 
og »hauge« i »Skindelborg« (Skinderborg) Lykke 
hørte en toft, hvor faderen opryddede mursten, men 
han fandt ikke spor af volde og grave. Neden for ban
ken var der igennem engen en brolagt vej, dækket at 
et tyndt lagjord. Den vej havde Knud Aagaard selv 
set. Han mente, at der på banken havde ligget en borg, 
Skindelborg, ældre end både Koldinghus og Kolding. 
-  Navnet har nok ikke noget med en borg at gøre, men
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Skinderborghavegaards stuehus ca. 1895, Fredericiagade 13.

Skinderborghavegaards stuehus 1990. Udvendig har stuehuset ikke un
dergået større ændringer i de ca. 100 år, indvendig er det blevet indrettet 
til kontorbrug I  baggrunden vesticengen.

utvivlsomt med det »borg«, vi kender fra f.eks. Vi
borg, d.vs. bjerg, banke.

Knud Aagaard døde som provst over Tørning len i 
1838.

Svend Aagaards ældre broder Lars Aagaard, født 
1708 i Skelby sogn, var kommet til Kolding og havde

i 1742 fået bevilling til »at være bly- og skifertækker 
ved Kolding slot og andre kongelige bygninger i Kol- 
dinghus og Skanderborg amt mod årlig løn 100 rdl., 2 
store læs brænde, de fornødne materialer og pligtfolk 
til arbejdet«. I 1763 fik han tilladelse til, at hans søn 
Anders (Andreas) måtte »adjungere ham og senere 
succedere ham i embedet«. I 1787 var den 40-årige 
ugifte Andreas »hjemmeværende«.

Lars Aagaard døde i 1791.
Lars Aagaard havde 2 sønner, der blev studenter fra 

Kolding Latinskole. De har sandsynligvis også boet på 
Skinderborghavegaard. Den ældste, Jacob Lauritzen 
Aagaard, født 1750, blev student fra skolen i 1769 og 
bestod teologisk eksamen i 1778. Han endte som sog
nepræst i Aller-Taps sogne og døde i 1824.

Lorentz Aagaard, født 1756, dimitteredes fra latin
skolen i 1778. Han døde 1781 som student i Køben
havn, knap 26 år gammel.

Lars og Svend Aagaaard var håndværkere, Lars 
tagdækker, Svend oprindelig klejnsmed, og de var 
vokset op i et håndværkerhjem, faderen var murer. De

Skinderborghavegaards moderniserede vestlænge A . D. Burcharths Vej 
1-3, 1990. I  den er der indrettet 2  lejligheder.
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Gårdspladsen på Skinderborghavegaard. Gårdens oprindelige bindingsværkshuse, sammenlign brandtaksationen 1790, er blevet afløst a f  moderniserede 
bygninger, t.h. stuehuset, t.v. vestlængen, den lille bygning mod nord har ikke efterladt sig spor. Gårdspladsen udgør i dag det første stykke a f A .D . 
Burcharths Vej. (Foto: Jytte Crüger).

to brødre har kunnet arbejde sammen ved opførelsen 
af Skinderborghavegaard. De er måske også flyttet ind 
i det nye hus sammen. 11761 boede de begge i Kolding, 
i 1771 ingen af dem.

Den tredje familie i Skinderborg Huse ved folketællin

gen i 1787 var ikke helt almindelig: husbonden, Gott
lieb Wernicke, en 33-årig pensioneret kapelmester fra 
Det Kongelige Teater med en tysk kone, 3 børn og en 
tjenestepige. Den familie vender vi tilbage til. Den bo
ede sandsynligvis i et hus umiddelbart vest for Skin
derborghavegaard, se Pontoppidans Kolding-kort.
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Folketællingen 1801 har ingen Skinderborg Huse. 
Under navnet »Steder ved Slotssøen« - sml. titlen på 
denne artikel -  opføres som i 1787 tre familier. Aa- 
gaard-familierne var væk, men Wernicke-familien bo
ede stadig på stedet. Den var vokset stærkt. Foruden 
Wernicke og frue omfattede den nu 8 børn og en tjene
stepige, i alt 11 personer.

Israel Gottlieb Wernicke, født 1755 i Bergen, kom 
som student fra Bergen til København i 1771. Han 
vakte opsigt som en meget dygtig klaverspiller. Hoffet 
og Det Kongelige Teater blev opmærksomme på ham, 
og han blev sendt på studierejse til udlandet. I 1781 
blev han udnævnt til kapelmester ved Det Kongelige 
Teater, men det gik ikke, dels magtede han ikke opga
ven, dels var der samarbejdsvanskeligheder. Efter kun 
6 års tjenestetid blev han afskediget i 1787, forøvrigt 
med en for ham gunstig pensionsordning. Kort efter 
sin afskedigelse slog han sig ned i Kolding, hvorfor ved 
man ikke. Han synes at være faldet godt til i byen. Han 
reagerede i hvert fald ikke på de forsøg, der gjordes på 
at få ham tilbage til København. Han lærte de bedste 
familier i byen at kende, det fremgår af kirkebøgernes 
oplysninger om, hvem der var faddere, når han havde 
barnedåb - det havde han mange gange, han fik 13 
børn i alt. Gottlieb Wernicke havde adskillige elever,

Pontoppidans Koldinp-kort 1768: Slotssøen med omgivelser.
Israel Gottlieb Wernicke 1755-1836, kapelmester ved Det Kongelige Te
ater 1781-1786, derefter bosat i Kolding i mere end 30  år.

og han uddannede flere dygtige klaverspillere. Hans 
betydning for Koldings musikliv var stor. Hans hjem 
blev med et udtryk fra tiden et »Byens Elysium«. Imel
lem 1801 og 1818 flyttede Wernicke og hans talrige fa
milie til Østergade i Kolding. Han døde 1836 i Jor- 
drup, hvor han havde købt en gård. Hans hustru 
Charlotte Louise Wernicke overlevede ham i mange 
år. Hun døde i Kolding 1853, 90 år gammel.

Et af Gottlieb Wernickes og Charlotte Louises
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mange børn, som voksede op ved Slotssøen, skal næv
nes: Catharina Riddervold Wernicke, født 1788, viste 
allerede som barn store musikalske evner. Hun blev en 
i sin tid kendt og meget populær koncertpianistinde. 
St. St. Blicher skrev et hyldestdigt til hende. Hun døde 
i Kolding 1862.

Den familie, der nævnes først i »Steder ved Slotssøen« 
ved folketællingen i 1801, har »avlsmand og gartner« 
Mads Christensen Buch som husbond og består af 3 
personer. Som »husmoder« for næste familie, 3 perso
ner, nævnes »Ulriche Elionora Bagge, enke efter 1. æg-

Catharina Ridderwold Wernicke, 1788-1862, fejret koncertpianistinde. 
Kobberstik tegnet og stukket a f  Andreas Flint ca. 1810. Det Kongelige 
Biblioteks billedsamling. Den latinske tekst under portrættet kan over
sættes således: »Se her en kunstnerinde på det danske klaver Catharina 
Wernicke, en pryd bådeforfaderen og forfædrelandet og for Terpsichore«. 
-  Forfatteren er filologen Børge Thorlacius, født i Kolding 1775, søn 
a f rektor fo r Kolding Latinskole 1769-1777 Skuli Thorlacius.

teskab, venter pension«. Tredje familie var den oven
for omtalte Wernicke-familie.

Ulrika Eleonora født Krutberg i København ca. 
1755, død 1846 i Fredericia, havde været gift med ar
kivar og registrator i Generalitets- og Commissariat- 
skollegiets bogholderikontor, Svend Olufsen Bagge, 
født ca. 1735 i København. Han skal have været en an
set og betroet embedsmand, der holdt af at komme i 
litterære kredse. I 1789 gik han på pension og rejste til 
Kolding. Han slog sig ned i landsognet på samme sted 
som kapelmester Wernicke. Det vides ikke, hvorfor 
han tog sin afsked så tidligt, heller ikke hvorfor han tog 
til Kolding. Svend Olufsen Bagge døde i begyndelsen 
af året 1801 inden folketællingen og blev begravet i 
Kolding.

Af Svend Olufsen Bagges og Ulrika Eleonora Krut- 
bergs børn blev Oluf Olufsen Bagge, født 1781 i Kø
benhavn, den mest kendte. Han blev sat i Kolding La
tinskole og dimitteredes derfra i året 1800. Han 
forsøgte sig med teologien, men endte med at blive 
kunstner. Som illustrator og navnlig som kobberstik
ker vandt han megen anerkendelse. Oluf Olufsen 
Bagge døde i København i 1836.

Det er et spændende menneskeligt og kulturelt mi
lieu, vi møder på dette sted ved Slotssøen i slutningen 
af 1700-tallet: håndværkerbrødrene Lars og Svend 
Aagaard, det praktiske livs mænd, og deres stude
rende sønner -  de to særprægede og højt kultiverede 
pensionistpersonligheder Israel Gottlieb Wernicke og 
Svend Olufsen Bagge og deres kunstnerisk begavede 
børn. Hvor meget de tre familier har haft med hinan
den at gøre, ved vi ikke. Dog kan vi konstatere, at Aa- 
gaard-familien gentagne gange har leveret faddere til 
dåb hos Wernicke-familien.

I tiden mellem 1795 og 1845 var der skiftende ejere af 
Skinderborghavegaard. Det skal nævnes, at ejerne af 
Dyrehavegaard og Skinderborghavegaard i 1815 ene
des om anlæggelsen af en hårdt tiltrængt vej fra Dyre-
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Oluf Oluf sen Bagge 1781-1836. Kendt kobberstikker og illustrator. Det 
Kongelige Biblioteks billedsamling.

havegaard igennem Skinderborg Lykke. Det blev op
rindelsen til den vej, der i dag hedder Dyrehavegårds
vej.

Et særligt kapitel i Skinderborghavegaards historie er 
knyttet til Hans Eilers navn. Hans Christen Mathias 
Krarup Eiler, herefter kaldt Hans Eiler, var præste
søn, født i Bækbølling præstegård. Hans far, Laurits 
Eiler, døde, da sønnen var 10 år, moderen, da han var

19, det år, da han blev student fra Kolding Latinskole. 
En tante til hans mor, Louise Grandjean, født Wissing 
1792 i Kolding, åbnede da sit hjem for ham og hans 
søskende. Hun var blevet enke efter mølleejer Peter Jo 
han Grandjean i Harte, og efter hans død i 1845 var 
hun blevet ejer af Skinderborghavegaard. Hans Eiler 
havde interesseret sig for forstvæsen, men følte sig for
pligtet til at studere teologi. Han tog teologisk em
bedseksamen i 1862, men blev ikke præst. Fra 1865 til 
1904 var han folkeskolelærer i Kolding. Hans Eiler be
varede sin interesse for forstvæsen, og Louise Grand
jean overlod ham i 1870 et stykke af Skinderborghave
gaards store have til beplantning. Således som fru 
Grandjean havde bestemt det i sit testamente, overtog 
Hans Eiler efter hendes død i 1877 hele ejendommen. 
Det er efter ham, Ejlersvej er opkaldt.

Svend Aagaards »frugt og urtehave« udviklede sig 
igennem Hans Eilers omfattende havearbejde til en 
planteskole. I 1886 bortforpagtede han området, ca. 4 
tdr. land, det der nu gennemskæres af A.D. Bur- 
charths Vej, til gartner Thomas Olsen (1855-1951), 
som gjorde Kolding Planteskole kendt langt uden for 
Koldings grænser. Den planteskole blev et meget søgt 
lærested. Til stadighed boede der 7-8 unge mennesker 
i Th. Olsens hjem i den lange smalle bygning, nuvæ
rende A.D. Burcharths Vej nr. 1-3, der oprindelig 
havde været staldbygning med en enkelt lejlighed, 
men var blevet indrettet udelukkende til beboelse. Her 
voksede sønnerne Aksel Olsen (1887-1982) og Frede 
Olsen (1889-1989) op. De skulle begge komme til yder
ligere at udbygge Koldings ry som planteskoleby, Ak
sel Olsen ved den planteskole, han grundlagde ved 
Agtrupvej, og som blev til Den Geografiske Have, 
Frede Olsen ved den planteskole, han overtog efter fa
deren ved Vejlevej.

I slutningen af 1800-tallet møder vi igen - som hund
rede år før -  et spændende milieu i og omkring Skin
derborghavegaard. I den bygning, der havde været
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Hans Eiler, 1835-1907, cand theol., folkeskolelærer. Fotografi a f Kolding Borgerskoles lærere 1880 på Kolding Stadsarkiv. Set fra  højre er Hans Eiler 
den første a f  de tre lærere i øverste række.

den gamle vestlænge, skabte Thomas Olsen og hans 
kone et hjem, hvor det summede af liv og aktivitet. I 
stuehuset boede den forst- og haveinteresserede Hans 
Eiler og søsteren Magdalene Eiler, som holdt hus for

ham. Hun var levende optaget af tidens åndelige, især 
religiøse spørgsmål og kendt over hele byen for sin 
store godgørenhed. Aksel Olsen fortæller, at hun - ofte 
mange gange om dagen -  trippede over gårdspladsen,
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nu det første stykke af A.D. Burcharths Vej, for at 
drøfte, hvad der måtte optage hende, med hans moder, 
der delte hendes interesser.

Hans Eiler døde i 1907, Magdalene Eiler i 1924. Efter 
Hans Eilers død har Skinderborghavegaard haft skif
tende ejere, blandt dem Firma A.D. Burcharth. Kun 
få kender i dag dens navn, færre dens historie, mange 
dens moderniserede bygninger og det store kastani
etræ på den gamle grund.

Landevejen Kolding-Snoghøj 1795, Kolding Stadsarkiv, kort nr. 
556. Kort over Colding Kjøbstads og Colding Slots Jorder, opmålt 
1821 afGrandjean. Kort over Kolding Bye ogen Deel af Egnen om 
Byen. Optaget 1823 af Licutn. Trøjcl. Copicrct 1828 af Grand- 
jean. Generalstabens Målebordsblad 1868 (1886).

De anførte arkivalier findes i kopi på Kolding Stadsarkiv. Fotogra
fierne er ligeledes fra Kolding Stadsarkiv, hvis ikke andet er nævnt.
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Om Stallerup sø og Grønsø i Harte
Af Edvard Køhrsen

Lidt vest for Harte Kirke ligger Stallerup sø. Dens 
langstrakte form skyldes isaflejringerne for mere end 
10.000 år siden. Selve søen kan være et såkaldt »død- 
is-hul«, d.v.s. at isen her ikke har kunnet trække væk. 
Den er simpelthen smeltet langsomt på stedet. Søen 
ligger ca. 27,5 meter over havoverfladen.

I 1872 fik nogle Stallerup-gårdmænd den ide, at de 
ville tømme søen for vand for at få mere landbrugs
jord. Måske er det ikke første gang, man har tænkt på 
at tørlægge søen. I forbindelse med matrikuleringen, 
der foretoges o. 1815 står der i den såkaldte sognepro
tokol for Harte sogn, at »Søen er ej indrettet til at læg
ges tør.« Men at tømme den vandrige sø var ikke en 
simpel sag. Ikke alene var det hårdt fysisk arbejde at 
give sig i kast med et sådant pionerarbejde, men des
uden måtte alle de praktiske forhold først ligge helt 
klar. Der blev i 1872 udarbejdet en interessentskabs
kontrakt mellem parterne om arbejdsfordeling, an
svarsfordeling og den fremtidige adgang til de ind
vundne arealer.

Kontrakten blev behørigt kontrolleret afen nedsat 
landvæsenskommission.

Ideen var at udtørre Stallerup sø på ca. 300.000 m2 
ved hjælp af en dampmaskine, og man havde sat sig 
som mål, at dette skulle kunne gøres på 3 år. Lodsejer
ne havde i fællesskab søgt staten om skattefrihed i 35 
år af udbyttet på det evt. indvundne land fra det tids
punkt, hvor den målsatte tørlægning var nået.

Ialt var 12 lodder med i udtørringsprojektet:
1 Jes Christian Nielsen
2 M.W. Mejer

3 Peter Nissen
4 Peter Nissen / Jørgen Hansen
5 Søren Petersen Schytt
6 Hans Nicolaisen
7 Thule Iversens enke
8 Jørgen Hansen
9 M.W. Meyer

10 Ole Knudsen
11 Jørgen Jessen
12 Peder Andersen

Søterritoriet var i henhold til kontrakten fordelt 
mellem lodsejerne under hensyntagen til beliggenhe
den af deres jorder, og alle udgifter skulle deles mellem 
parterne. Enhver var forpligtet til at betale til driften 
efter en nøje fastlagt plan. Den 1. maj 1872 skulle ind
betales 25 kr. pr. tønde land, den 1. juni 1872 også 25 
kr., og i tiden derefter skulle alle implicerede parter 
betale senest 14 dage efter indvarsling fra bestyrelsen. 
Såfremt en indbetaling ikke var indgået 14 dage efter 
denne frist, mistede man retten til søterritoriet efter 
udtørringen, ligesom man også mistede de allerede 
tidligere indbetalte penge. Den ejendomsret, som 
man da havde mistet, skulle så sælges til den højest by
dende. Såfremt der var flere ligebydende lodsejere, 
skulle der trækkes lod. Hvis ingen af de resterende 
lodsejere ville købe arealet, skulle bestyrelsen sælge 
bedst muligt til fremmede. Alle indtægter, bl.a. fan
gede fisk fra søen, skulle bruges til at nedbringe drifts
udgifterne.

Hvis en lodsejer ikke, når søen var tørret, opnåede 
et areal som svarede til det, der var anført i kontrakten,
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Kortet over Stallerupgårds mark fra  1813 viser, at Stallerup sø har gået helt op til Stallerupgårds have. Kort- og matrikelstyrelsen.
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ville han få refunderet for det manglende stykke jord 
med 5% årlig rente fra indbetalingstidspunktet. Dette 
kunne f.eks. være tilfældet, hvis det ikke lykkedes at 
tørlægge hele Stallerup sø, eller hvis et kildevæld fra 
bakkerne ikke kunne stoppes eller ledes udenom.

Man startede selve tørringsarbejdet med at lave en 
dæmning langs den nordlige ende af søen, og damp
maskinen opstilledes - muligvis på det sted, som man 
kaldte »Mølleager«. Man forsøgte at pumpe Stallerup 
sø tør igennem nogle år, men arbejdet blev indstillet, 
fordi man ikke kunne fremskaffe de fornødne penge - 
og formentlig heller ikke kunne tørre søen. Dog var 
vandstanden i Stallerup sø i 1882 ca. 2 alen, d.v.s. 124 
cm lavere, end den havde været i 1872.

Sandsynligvis sluttede udtørringsarbejdet med, at 
den del af søen, der lå nord for dæmningen blev pum
pet ind i selve søen, så jorden på den anden side heref
ter kunne bruges som dyrkningsjord. Det må være ef
ter 1879, for i dette år tales om, at en tidligere anlagt 
dæmning stadig er beliggende i den nordlige del af 
Stallerup sø. På gamle kort kan man se, at søen før pro
jektet gik væsentlig tættere til Stallerupgård, faktisk 
helt op til havens afslutning - og øst herfor noget tæt
tere på hovedvejen mellem Kolding og Egtved. Peter 
Nissen købte i 1877 retten til den nordlige del af Stalle
rup sø og tillige måtte han betale en af lodsejerne 75 kr. 
i erstatning, for hans afsavn af det jordområde, som 
dæmningen udgjorde på lodsejernes jord. Peter Nis
sen brugte selv efter projektets »konkurs« adskillige 
penge på at tømme søen på den nordlige del af dæm
ningen. Han fik da også en del landbrugsjord ud af an
strengelserne.

I august 1882 kom en landvæsenskommission, bl.a. 
bestående af borgmester Schjørring fra Kolding til 
Stallerupgård for at syne afløbet fra Stubdrup Mose til 
Stallerupgårdssø, som den dengang hed. Med sig 
havde man et kort over søen, sagens akter og uddrag

Den nordlige ende a f  Stallerupsø. På området hvor koerne græsser, var 
fø r tømningsprojektet åbent vand.

afvandsynsprotokollen. Formålet med besøget var at 
afgøre, om de tidligere implicerede lodsejere måtte 
føre de forskellige kildevæld tilbage til deres oprinde
lige forløb og derved kunne skade det af Peter Nissen 
indvundne areal. Kommissionen afgav følgende ken
delse:

»Fra den 1. august til den 30. april hvert år skal P. 
Nissen have ret til at aflede vandet fra mosen (Stub
drup mose) gennem den lukkede ledning og ad den 
over søen anlagte rende (altså dæmningen), så at han 
ved en dæmning standser udløbet i den gamle grøft, 
dog at han drager omsorg for, at rørledningen altid er 
i god orden.

I den øvrige tid af året skal derimod afløbet ske af 
den gamle grøft, således at dog denne ikke gøres dy
bere end til overfladen af en pæl, som i kommissionens 
påsyn blev nedrammet, der hvor grøftens oprensning 
ender i ca. 60 alens afstand fra den i 1872 nedrammede 
pæl. Såfremt P. Nissen eller fremtidige ejere engang i 
fremtiden skulle bestemme sig til at opgive søens ud
tørring og lade den træde tilbage i sin naturlige til
stand, betragtes det som en selvfølge, at forholdene
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med hensyn til afløbet fra mosen også vender tilbage 
i den gamle tilstand uden at den idag trufne ordning 
er til hinder herfor.«

I 1916 kom Stallerup sø igen i søgelyset, da man be
sluttede at opføre Harte Vandkraftcentral. Man førte 
vandet fra Vester Nebel og Alminde åer til Stallerup sø 
og herfra til Alpedalen, hvor man opnåede et fald på 
25 m, der udnyttedes til elektricitetsproduktion.

I stedet for at tørlægge søen fyldte man den derimod 
med vand. Stallerup sø blev ved den lejlighed købt af 
Sydøstjydske Elektricitetsværker (dannet 1919 af Kol
ding Bys Elektricitetsværk og Kolding Oplands Høj
spændingsforsyning) for kr. 15.000. Det var på dette 
tidspunkt Stallerupgårds ejer, Geertsen, der ejede 
søen.

Grønsø/Harte sø
En af de søer i hele Kolding området, som har haft den 
mest triste skæbne er Grønsø eller Harte sø, som den 
nævnes i flæng. Om søen har været grøn, måske på 
grund af algevækst eller anden vegetation omkring, 
har jeg ikke kunnet konstatere -  men den har i hvert 
fald ligget neden for bakken ved Harte kirkes tårn ved 
den nuværende kanal til Harteværket.

Steen B. Böcher beskriver i bogen »Vandkraftens 
udnyttelse« en mølle, som er beliggende omtrent der, 
hvor hovedvejen mellem Kolding og Esbjerg (GI. Es- 
bjergvej) skærer kanalen til Harteværket. Det er der
for sandsynligt, at Grønsø har været møllesø, og at ud
løbet var mod Påby. Det er ejendommeligt, at 
Stallerupsø har haft udløb den modsatte vej -  ind i lan
det, mens Grønsø har haft udløb mod Kolding by.

Harte Vandmølle skulle være anlagt på ovennævnte 
sted ca. år 1590, og dens funktion var kornmaling og 
skindstampning. Det vil sige, at skindene blev stampet 
i ca. 10-12 timer og tilsat forskellige væsker, hvilket 
gjorde skindet mere smidigt og samtidig trak fedtet ud 
af porerne. I 1610 skrives, at »Møllen har stået øde i

længere Tid. Ingen havde haft Mod til at lade Møllen 
arbejde og derfor svare den normale Afgift til Kol- 
dinghus«.

I 1698 brød Grønsø, højst sandsynligt i forbindelse 
med et tøbrud, over sin dæmning, der lå i østlig ret
ning ind mod Kolding, møllen blev ødelagt, og vandet 
forårsagede stor skade for de gårdmænd, som havde 
marker neden for søen.

P. Eliassen har i tingbogen for Holmans, Brusk og 
Elbo herreder fra 1699 fundet beretningen om Grøn- 
søkatastrofens følger: Amtmanden over Koldinghus 
Amts ønskede synsforretning over den skade, der var 
sket, og det fremgik heraf, at vandfloden i 1698 havde 
skyllet dæmningen ved stampemøllen væk, møllen var 
blevet ødelagt, og 40 alen af bredden ved møllen fjer
net. Flere af Hartebønderne havde fået deres engbund 
ødelagt ved at sandet havde aflej ret sig, så det var 
umuligt at få græs til at gro.

I.O. Brandorff skrev i Vejle Amts Årbog i 1928 på 
grundlag afen beretning fra 1735, at derved dette gen
nembrud »skylledes så meget sand gennem ådalen, at

Bevoksningen viser Grønsøs afgrænsning, her i det syd-vestlige hjørne a f  
søen.
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Matrikelkort over den nordlige del a f  Påbys jorder. Øverst ses Grønsø. Kortet er lavet ca. 1821 og brugt ved matrikuleringen i 1844. Arealet a f  Grønsø 
kan opgøres til ca. 95 .000 m 2.

åens munding blev fuldstændig tilsandet, kun flade 
pramme kunne flyde ind til Sønderbro. Sejladsen på 
Kolding å var fuldstændig ødelagt«, men P.H. Claus- 
ager har i en artikel i Vejle Amts Arbog fra 1956 påvist, 
at Grønsøens tømning ikke kan have haft væsentlig be
tydning for besejlingen i Kolding fjord og å. Han me
ner, at man har kunnet mærke katastrofen ca. 300-400 
m nedenfor søen.

Kort- og Matrikelstyrelsen mener, at Grønsø ca. 
har dækket et areal på 95.000 m2 på grundlag af en op
måling fra ca. 1815.

I 1766 skriver præsten i Harte Sogn, Lars Hagen, i 
et indberetningsskema om sognets historie, at Harte 
sø findes som engbund og ved salget af ryttergodset

blev solgt til Påby-beboere, præsten undtagen, for 220 
rdl. Det er sikkert i forbindelse med denne auktion, at 
Grønsø er blevet matrikuleret ret særpræget og således 
i dag ikke følger søens naturlige og synlige grænse.

Spændende er det den dag i dag - ca. 300 år efter 
dæmningsbruddet, at man i terrænet tydelig kan se, hvor 
Grønsø engang lå, og møllen malede for neden af søen.

Litteratur
Steen B. Böchcr: Vandmøller og andre vandkraftudnyttelscr i 
Vejle amt, 1952.
P. Eliassen: Fra indherrederne, Vejle Amts Arbog 1914.
I.O. Brandorff: Kolding i Oldtiden , Vejle Amts Arbog, 1928. 
P.H. Clausager: Grønsøens tømning og sejladsen på Kolding å, 
Vejle Amts Arbog, 1956.
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Kolding Kommunes Forsyningsforvaltning 
Elafdelingen
Af K.G. Astrup

I de foregående års omtale af Kolding Elektricitets
værk (Koldingbogen 1987, 1988 og 1989) har det for
trinsvis været maskinafdelingen og dens aktiviteter, 
der er blevet beskrevet, hvad der også er naturligt nok, 
for det var her elektriciteten blev produceret. Ener
gien skulle imidlertid også ud til forbrugerne, og der 
skulle lægges kabler i jorden og føres stikledninger til 
de ejendomme, der ville have elektrisk lys og i mindre 
omfang også energi til motorer.

Den første, der i begyndelsen af 1899 ansøgte om at få 
tilsluttet en større elektromotor på 6 HK, var F.P. 
Guldager fra Bagermestrenes Rugbrødsfabrik. Det 
gav anledning til betænkelighed og alvorlige overvejel
ser. Først fire måneder senere fik han besked om, at by
rådet havde besluttet at lægge en ledning til fabrikken, 
men såfremt motoren skulle give anledning til blink i 
lyset ville §7 i leveringsbetingelserne blive taget i an
vendelse. Den lød: »Naar der ved Anvendelsen af Mo
torer maatte frembringes Forstyrrelser i den elektriske 
Belysning i Nærheden, er Forbrugeren pligtig til uop
holdelig at træffe foranstaltninger til Afhjælpning af 
disse, og hvis dette ikke lykkes, forbeholder Udvalget 
sig Ret til at afbryde Forsyningen.« Ansøgningen 
havde dog forinden været forelagt konsulenten, drift
bestyrer Hentzen ved Københavns Elektricitetsværk, 
som anbefalede tilslutningen.

Ved værkets start var der kun ansat en mester og en 
fyrbøder. Maskinmesteren måtte foruden den daglige 
10 timers vagt også foretage opsætning afmålere og af

læse dem samt sørge for det regnskabsmæssige ar
bejde. At dette har været en umulig arbejdsbyrde ses 
af, at den første egentlige måleraflæser blev ansat i 
marts 1899.

Kabler og installationer
Oprindelig blev kabelarbejdet udført af firmaet C.R 
Jürgensens Mekaniske Etablissement A/S i Køben
havn, der fik kontrakt på denne anlægsopgave i april 
1898. Projektet blev udarbejdet i september 1897 og 
viser udstrækningen af det første kabelnet, der fra vær
ket strakte sig ad Rendebanen, Helligkorsgade, Sdr. 
Klostergade over Havnevej til jernbanestationen 
længst mod øst, herfra mod vest ad Jernbanegade, 
Torvegade og tilbage til værket ad Skolegade, Bleg
gårdsstræde og Vestergade. Fra hjørnet af Axeltorv 
ved Løveapoteket går en forlængelse af kabelnettet ad 
Adelgade, Låsbygade forbi Hospitalsgade til Låsby
stræde, Lindegade (nu Zahnsgade) videre ad Katri- 
negade, Bleggårdsstræde, Vestergade tilbage til Elek
tricitetsværket. Alt i alt 1,3 km fødeledning og 4,65 km 
fordelingsledninger, og som det fremgår kun nord for 
åen.

Det er påfaldende, at der er ret stor lighed mellem 
kabelnettets oprindelige beliggenhed og det godt halv
treds år senere etablerede fjernvarmenet.

Den 31. december 1899 var der installeret 132 hus
stik og 2400 lamper samt 8 motorer på i alt 18 HK, 
hvilket fremgår af værkets første regnskab og årsberet
ning.
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Husinstallationerne blev udført af firmaet »Balti
sche Elektricitäts Gesellschaft« i Kiel, der under arbej
det åbenbart har haft eget kontor i Kolding. Installati
onsfirmaet virkede kun i Kolding til 1. oktober 1899, 
hvorefter lokale installatører overtog arbejdet hermed 
og formentlig samtidig har værket selv overtaget ka
bellægningsarbejdet.

Det var clektricitetsværksbcstyrer Stephan Löchte, 
der over for udvalget havde fremhævet fordelene ved 
dette, men også samtidig påpeget, at det var nødven
digt at etablere en autorisationsordning, så kun dem, 
der havde den nødvendige baggrund, kunne få tilla
delse til at foretage installationerne. Der kunne ske 
kortslutninger og brand, dersom ukvalificerede kunne 
få borgerbrev (næringsbrev), og det ville resultere i, at 
værket fik et dårligt omdømme.

Det erkendtes, at der hurtigt måtte etableres en au
torisationsordning, for der var allerede mange, som 
havde vist interesse for at udføre installationer. Löchte 
måtte derfor i gang med at udarbejde eksamensprøver, 
der kunne kvalificere en ansøger til installatørerhverv
et. Denne prøve skulle omfatte såvel teori som bevis på 
praktiske færdigheder, og endvidere udvise kendskab 
til værkets leveringsbcstemmelscr og regulativ.

Det ser ud til, at »prøven« har kunnet besvares 
hjemme hos ansøgeren, for det ses af værkets brevko- 
pibog, at: »Besvarelserne af Opgaverne skal være ind
leveret paa Kolding Elektricitetsværks Kontor inden 
Torsdag den 31. August kl. 6 Eftermiddag. Dateret 28. 
8. 99.«

Det fremgår, at der ved bedømmelserne ikke er gi
vet ved dørene, for det meddeles en ansøger, at hans 
teoretiske kundskaber ikke er fundet tilstrækkelige til, 
at der kan opnås autorisation som installatør i Kol
ding, og at han derfor ikke denne gang får lejlighed til 
at aflægge nogen prøve.

Det har formentlig været de københavnske forskrif
ter, der har været model for de koldingcnsiske.

Det ældste installationsfirma i Kolding - og så vidt

vides i hele provinsen - var Gustav Molins. Gustav 
Molin fik næringsbrev i Kolding den 28. august 1899.

I 1905 overgik installatørprøvernc fra Værket til 
Teknisk Skole, hvor især forstander H. Wandall var 
aktiv for at få installatøruddannclscn til Kolding. Til 
det første kursus begyndte 11 elever med den 2-årige 
uddannelse i elektroteknik til installatørprøven. Til at 
forestå undervisningen blev bl.a. tilknyttet driftsbe
styrer E.W. Buemann fra 1905-11, derefter daværende 
maskinmester Aage Pedersen og ingeniør Niendahl. 
Efter undervisning og fire års praktisk uddannelse 
kunne man opnå autorisation som installatør.

Da en ny administrationsbygning blev taget i brug i 
1922, blev der samling på alt, hvad der var knyttet til 
clektricitctsdistributioncn, og først fra det tidspunkt 
var der tale om en clafdeling og en maskinafdeling, 
idet alle aktiviteter vedr. kabelanlæg, luftledninger og 
målere blev samlede i denne bygning.

Stigende elektricitetsforbrug og højspænding  
Den »Sydøstjydske Samleskinne«, kaldet »S.Ø.S.«, der 
var etableret i 1936, fungerede oprindelig som reserve
forsyningsledning mellem Kolding, Fredericia, Vejle 
og Horsens. Den blev under krigen udvidet til Aaben
raa, hvorved Harteværkets Friluftstation (transforma
torstation) blev knudepunktet i højspændingsnettet. 
Senere udvidedes samleskinnen til værkerne i Arhus 
og Odder samt mod øst til Fynsværket i Odense. Vær
kerne samarbejdede ved en spænding på 60.000 volt. 
Denne samleskinne fik efterhånden status som hoved
forsyning, idet en meget stor del af energien allerede 
under besættelsen kom fra de største dampkraftvær
ker, og denne funktion blev understreget ved Skær- 
bækværkets idriftsættelsc i 1951.

Det stigende elektricitetsforbrug kunne ikke fortsat 
forsynes gennem de eksisterende kabler fra Hartevær- 
ket, så i begyndclsclsen af 1950 erne blev det nødven-
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Friluflsstationen set mod elværket, august 1957. (Foto: N. Lisberg)

digt at føre en 60 kV højspændingsledning fra Harte 
ind til Ålegården, hvor der i 1954 blev monteret en 
60/10 kV transformator. I 1959 blev det nødvendigt 
med endnu en transformator i Ålegården, men ener
giforbruget er i dag så stort, at der er 5 stk. 60/10 kV 
stationer, heraf drives en i Bramdrupdam og en i Von
sild sammen med K.O.H. Fra disse 5 stationer forsy
nes alene i Kolding 168 stk. transformatorer fordelt ud 
over byen, hvor de 10 kV ændres til de spændinger, der 
er anvendelige i husinstallationerne.

Interessen for brugen af elektriske komfurer og ovne 
var stærkt tiltagende, hvorfor det blev besluttet at imø
dekomme et udbredt ønske om et demonstrationslo
kale, hvor alle former for elektriske køkkenredskaber 
kunne beses, ligesom der af en husholdningslærerinde 
blev foretaget direkte demonstration af bagning og 
madlavning. Det skete i et samarbejde med K.O.H.

Til formålet lod K.B.E. opføre en enetages bygning 
i forlængelse af administrationsbygningen Rendeba
nen 4, og bygningen indeholdt foruden demonstrati-
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Demonstrationslokalet og til højre herfor transformatorstationerne og administrationsbygningen.

onslokalerne også 2 stk. transformatorstationer. Efter
hånden som elektricificeringen af køkkener fandt sted, 
svandt interessen for demonstrationslokalet, der blev 
nedlagt 1969-70.

Gadebelysningen
Koldings første gadebelysning var tranlamper, der

indkøbtes for krigsskadeerstatningerne efter krigen 
1848-50. I 1861 blev gadebelysningen væsentligt for
bedret med gaslygter fra det nyoprettede gasværk.

Gadebelysning fra elektricitetsværket omtales før
ste gang 4. december 1898, hvor Löchte i et brev til 
driftsbestyrer Hentzen søger oplysninger om den mest 
hensigtsmæssige forsyning til 4 buelamper til havnen. 
Havnen var således det første sted, der fik elektrisk ga-
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debelysning.
Hvad angår egentlig gadebelysning, synes der først 

at være tale herom i juli 1900, hvor der ønskes tilbud 
på buelamper og tværophængning samt kandelabre 
og master.

Når man betragter byudviklingen og det store antal 
nye gader, indser man, at gadebelysningen og den se
nere tilkomne trafikregulering har været og fortsat er 
af overordentlig stor betydning for en sikker trafikaf
vikling.

Særlig kraftig har ekspansionen været i forbindelse 
med indlemmelsen af Kolding Landsogn m.m. i Kol
ding i 1930 og kommunesammenlægningerne i 1969- 
1970.

Elafdelingen har hele tiden fulgt den tekniske udvik
ling nøje for at opnå det størst mulige lysudbytte med 
mindst muligt energiforbrug. Det, der begyndte med 
kulbuelamper er gennem årene blevet ændret til glø
delamper, også kaldet metaltrådslamper, senere til lys
stofrør, kviksølvdamplamper, natriumdamplamper, 
og man arbejder stadig med at undersøge nye mulig
heder.

Udover etableringen af gadebelysningen er der den 
løbende udskiftning aflyskilderne, idet der som oven
for nævnt er både levetid, lysudbytte pr. energienhed 
og de lovmæssige krav til lysstyrken på veje og gader 
at tage i betragtning.

I mange tilfælde er der særlige æstetiske forhold at 
tage hensyn til. Det tilstræbes at finde den bedst 
egnede belysning til parkbelysning og projektørbelys
ning af f.eks. Koldinghus, eller den specielle belysning 
på Stadion.

Med den intense trafik, der hersker her i byen, må det 
erkendes, at denne ikke kan afvikles uden trafikregule
ring, og det er et krævende arbejde at vedligeholde og 
justere disse anlæg, så man, i den udstrækning det er

Tavlesalen på elværket i 1960.

muligt, kan køre »igennem« i en grøn bølge, men na
turligvis på en sådan måde, at trafikanterne, såvel gå
ende som kørende, kan færdes med et minimum af ri
siko for ulykker.

Døgnvagten, erstatningen for den gamle tavlesal. (Foto: Preben 
Schmidt)
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Personalet i kabelafdelingen ju n i 1968.

Endnu kan man i en af Koldings gader se spor fra kul
buelampernes tid. Kulbuelamperne var ophængt 
midt på en wire, der gik tværs over gaden fra facade til 
facade, men ophængt på en måde så lampen via en 
trisse og en vinde anbragt i bekvem arbejdshøjde 
kunne sænkes ned på fortovet når eftersyn og justering- 
var påkrævet. På Grønfeldts hjørne Søndergade/Hel- 
ligkorsgade, hvor Fona har forretning, ses øverst en 
trisse og et wirestyr for hejsewiren, og endvidere ses 
ophængskrogen for bærewiren. En sådan ophængs
krog ses tilsvarende i den vestlige ende af den ejendom, 
der tidligere var missionshotel, men nu huser en lege
tøjsforretning. Der er altså endnu ca. 90 år efter en

kelte reminiscenser af den tids »allerhøjeste Oplys
ning«, som en journalist så begejstret skrev, og hans vi
sioner om at: »hele Byen vil blive oplyst af den elektri
ske Strøm. Muligvis.« trods det lille muligvis til fulde 
er gået i opfyldelse.
Litteratur og utrykte kilder
Forskellig korrespondance fra breve og kopibøger.
Leveringsbetingelser og regulativ for installationer, der tilsluttes 
den elektriske station.
Kolding Social-Demokrat 2.12.1938.
Tidens degn 24.8.1949.
Teknisk Skolesjubilæumsskrift fra 1854-1954 ved Gunnar A. Eng
berg.
Enkelte mundtlige beretninger.
Årsregnskaber for 1899 og 1900.
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Danske hjerter -  Kolding 1943-45
Af Line Jørgensen

Det var besættelsestidens sværeste år, men det var også 
de bedste år, for nu bøjede vi ikke nakken mere. Der 
er skrevet meget om alt det frygtelige og grufulde fra 
den tid. Jeg vil tænke på al den godhed og hjertevarme, 
jeg mødte.

I dagene fra den 3. december 1943 foretog Gestapo 
mange arrestationer i Kolding. En del blev hentet til 
forhør på Staldgården, derfra blev de ført til fængslet 
ved Domhuset. Min mand blev hentet. I tre uger le
vede vi i håb om frigivelse, men den 19. december blev 
de fængslede deporteret til tyske koncentrationslejre.

Vi fik ikke meddelelse om det, men allerede den 19. 
om aftenen kom en ung mand, jeg kendte ham ikke, og 
fortalte, hvad der var sket. Det havde svirret med ryg
ter om deportation, derfor havde han været på Bane
gårdspladsen tidligt om morgenen. Ganske rigtigt, 
der kom lastbiler med de fængslede, som hurtigt blev 
kommanderet ud og ført til ventende vogne på perro
nen.

Efter et par dage kom borgmester Juhl og meddelte, 
hvad der var sket og sagde samtidig, at de på Rådhuset 
ville forsøge at få at vide, hvorhen transporten var 
gået. Jeg kunne henvende mig på Rådhuset desangå
ende, men hverken Rådhuset eller Røde Kors kunne 
få opklaret, hvor de var sendt hen.

Jeg måtte tage mig sammen. Børnene skulle passes. 
Mange gange følte jeg en stiltiende sympati strømme 
mig imøde. Ingen kom med spørgsmål. Jeg fik mange 
julebreve og besøg. En meget god nabokone kom hver 
formiddag, kun et lille smut, altid frisk og med godt 
humør. »Jeg skal bare se, om du er igang«. En kollega

til min mand kom jævnligt på besøg. Han gav sig god 
tid, virkede dejligt beroligende, legede med de små. 
En anden lærer kom også af og til og havde bøger med 
til børnene.

I februar kom det første brev fra Sachsenhausen. 
Det var et livstegn. Brevet var skrevet på tysk, der var 
et bestemt antal ord og det var censureret. Et sådant 
ville vi få hver fjortende dag, og vi ville også kunne 
sende et. Vi måtte sende små pakker. Der var forret
ninger, hvor jeg hver måned kunne få kunsthonning. 
Hos en bolsjefabrikant kunne vi få bolsjer, ja, hjælp
somheden var stor.

Dengang kørte en mælkemand rundt i gaderne med 
sin hestetrukne mælkevogn. Han ringede med sin 
klokke, og vi gik ud med spande og kander og fik 
mælk. Min mælkemand var en ældre, reel, men noget 
bister mand. En dag kom han til døren og sagde: »Fru 
Jørgensen, jeg kommer og graver Deres have, men sig 
det ikke til nogen, jeg vil kun grave for Dem«.

Vi skulle have brændsel. Det var så nemt før krigen. 
Vi bestilte hos kulhandleren, så blev det bragt lige ned 
i fyrkælderen. Nu kunne vi ikke få koks, men skulle 
fyre med tørv. De blev læsset af på gaden foran huset. 
Så skulle vi selv bære dem ind. Hvordan skulle jeg 
klare det? Sidst på eftermiddagen efter arbejdstid kom 
genboer og naboer og deres store børn, og i fællesskab 
fik vi tørvene båret ind og stablet.

Vor ældste pige gik til præst. Min mand skrev, han 
syntes, hun skulle konfirmeres, som det var bestemt. 
Jeg gik for at købe ind. Der var ikke meget på hyl
derne, men købmanden sagde: »Deres pige skal have
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De hvide busser standser ved Røde Kors-teltet på Haderslevvej april 1945

kjoletøj«, og så gik jeg hjem med stof. Dengang brugte 
piger såkaldt andendagstøj. Jeg gik igen, denne gang 
til en anden forretning, og hvad skete? Også der sagde 
købmanden: »Deres pige skal have en kjole«. Vi var 
taknemmelige og glade.

Dagen oprandt. Trods mørke skyer blev den festlig.

Traktementet klarede en husholdningslærerinde, vor 
gode ven. Der kom mange gaver og blomster. Præsten 
kom, han havde Ridderkors på. Jeg følte hvorfor.

En dag jeg var i byen, mødte jeg en koldingborger, 
der standsede mig og sagde: »Jeg hører, De har haft 
konfirmation, kan De klare det, vi har penge?« Jeg
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sagde hjertelig tak, men jeg kunne klare det. Det var
mede.

Dampskibsrederiet Clausen havde dengang hjem
sted i Kolding. Min mand skrev og bad mig hilse kap
tajn Clausen. Jeg spekulerede, gik til kaptajnen og for
talte ham det. Han grundede lidt. Så sagde han: »Kom 
bare med en pakke, godt pakket ind, så kan hovmeste
ren lade den gå ind som skibsproviant, og vi sender 
den fra Kiel. Hjælpsomheden var stor.

Det var marts 1945. Det svirrede med rygter i Kol
ding. Folk havde set hele kolonner hvidmalede busser 
med påmalede røde kors køre sydpå. De skulle hente 
koncentrationslejrfanger hjem. Den 21. martsholdten 
bil fra Vagtværnet udenfor, og chaufføren bad mig 
gøre mig klar i en fart. Vi skulle køre til Frøslev, der 
skulle min mand være. Vi mødtes for en kort stund. Vi 
sad over for hinanden med en tysk soldats opsyn. Jeg 
fik dog at vide, at fangerne skulle føres til Sverige, men 
ingen vidste hvornår. Vagtværnet kørte os hjem.

På Haderslevvej ved Piledamsvej havde »Danske 
Kvinder« fået rejst et stort telt. Døgnet rundt havde de 
her varme drikke og god mad parat, når busserne 
kom, og der kom mange busser. Børnene og jeg var 
næsten hele dage på pladsen, men min mand var al
drig med. Det var ret koldt. En sød ung pige kom en 
dag og sagde: »Jeg bor tæt herved, kom med, jeg har 
medisterpølse til jer«. Hvor det smagte! En tidlig mor
gen kom en mand og sagde: »Jeg bor lige derovre, min 
kone har kaffe og rundstykker til jer«. Tænk, at sådant 
kunne ske.

Så var vi lige kommet hjem den 28. marts. Da kom 
Vagtværnet igen, og vi skulle alle med til Lillebælts
broen. Der holdt de hvide busser. Vi gik fra bus til bus 
og så ind, og til sidst fandt vi den, vi søgte. Det var en 
uforglemmelig oplevelse.

Endelig oprandt dagen for den rigtige hjemkomst, 
den 17. maj. Vi fik besked om, at de ville ankomme til 
Kolding med tog kl. 11. Der var ingen med toget, men

midt i skuffelsen kørte en bil ind på Banegårdspladsen 
og ud steg 4 glade mænd. Vi kom hjem, og igen strøm
mede hjertevarme os imøde. Gaden var flagsmykket, 
og der kom mange hilsener og blomster.

Nu var alt tilsyneladende godt, men min mand var 
ikke rask. Han havde medbragt en grim difteri, som 
havde meget ubehagelige følgevirkninger. Der kom 
synsforstyrrelser. Der kom lammelser i hænderne, så 
han ikke kunne holde på ting, og der kom lammelser 
i benene, så han kun kunne gå med stort besvær. End
videre var der grimme besvimelser. Der skulle trænes. 
Midt i bekymringerne kom en koldingborger, gav mig 
en konvolut med ordene: »Til hjælp i situationen«, og 
væk var han.

Jeg kunne fortælle mange flere gode oplevelser...
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Viggo Nielsen
Af Thorkild Hamming

Da Viggo Nielsen forlod sin stilling som sikkerheds- 
og miljøchef hos Phønix for et par år siden efter 31 års 
virke i firmaet, gav han udtryk for, at det gjaldt om 
ikke at blive for passiv som pensionist og tilføjede: »Jo 
mere aktivitet, des længere tror jeg egentlig man le
ver«. Det kom desværre ikke til at holde stik for Viggo 
Nielsens vedkommende. Vel kun de færreste har haft 
et mere aktivt otium end han, og alligevel blev det så 
kort.

Og så var der egentlig slet ikke tale om en pensio
nisttilværelse i almindelig forstand, for et par uger ef
ter den sidste arbejdsdag i Vejen startede han sammen 
med sin kone sit eget konsulentfirma og fik rigeligt at 
gøre med at rådgive forskellige firmaer, der havde pro
blemer med det eksterne miljø eller arbejdsmiljøet - 
eller som stod for at skulle etablere en sikkerhedsorga
nisation. Samtidig med at han var en meget aktiv og 
medlevende formand for Jens Holms Biblioteksfond 
samt medlem af Trapholtkomiteen. I Kolding Rotary 
Klub hørte han heller ikke til de passive, men her som 
andre steder, hvor han havde sin gang, var det karakte
ristisk for ham, at han ikke masede sig på med sine 
synspunkter, men - når en diskussion var ved at løbe 
af sporet eller blive noget mat -  fyrede et kort og knapt 
indlæg af, der kastede lys over problemet.

Viggo Nielsen var ikke blind for, at han måske, som 
han selv kaldte det, var lidt »dominerende«. Det ville 
nok være mere rigtigt at sige, at han havde udstråling. 
Han kunne ikke være til stede blandt mennesker, uden 
at de mærkede, at de var sammen med ham, men han 
var netop ikke dominerende. Han kunne lytte, han

kunne spørge, han var interesseret i sine omgivelser og 
i, hvad de mennesker, som han kom i berøring med, 
havde af meninger, erfaringer og synspunkter, og han 
havde tålmodighed til at lade dem komme til orde, 
selvom de måske ikke var lige så klarhjernede og vel
formulerede som han.

At han i sine sidste år brugte mange af sine kræfter 
på løsning af miljøproblemer - både fysiske og psykiske 
- var ingen tilfældighed og egentlig ingen kursænd
ring i hans livsbane, for som leder var det noget helt 
centralt for ham at skabe det bedst mulige arbejds
miljø. Og det virkede, som om han i vuggegave havde 
fået mange af de egenskaber, der er en uvurderlig 
hjælp, hvis det skal lykkes: Naturlig myndighed, lune, 
venlighed, menneskelig varme, flid og arbejdsglæde. 
Disse egenskaber gav ham også mulighed for at stille 
store krav til sine medarbejdere, uden at det blev op
fattet som krav, men som samarbejde om en fælles op
gave.

Viggo Nielsen var født i Jerne ved Esbjerg den 24. de
cember 1927 og kom efter endt skolegang i tømrer
lære. Han kunne lide at kokettere med, at han efter 
endt læretid, for at få udleveret sit svendebrev, måtte 
love aldrig at praktisere i faget mere, hvad der nok hel
ler ikke var hans hensigt. Det var ingeniør, han ville 
være, og det blev han uddannet til i Horsens. Efter 
nogle års arbejde som vejingeniør først i Vejle kom
mune og derefter på stadsingeniørens kontor i Kol
ding blev han ansat som distriktsingeniør i vejafdelin
gen hos A/S Phønix i Vejen, hvor han i løbet af den
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Viggo Nielsen

menneskealder, han arbejdede der, virkede som chef 
for en række af det store firmas afdelinger og divisio
ner og ifølge mine kilder gjorde en strålende indsats. 
Men hvor fremragende den end måtte have været, kan 
den ikke give anledning til en omtale i Koldingbogen. 
Det kan vel strengt taget heller ikke hans tre valgperio

der i aktiv kommunalpolitik først som medlem af sog
nerådet i Dalby gennem de sidste otte år af denne kom
munes eksistens som selvstændig administrativ en
hed, derefter fire år i Kolding Byråd med bl.a. sæde i 
teknisk udvalg og kulturudvalget. Heller ikke arbejdet 
i det såkaldte »overbyråd«, som forberedte kommunal
reformen i Koldingområdet -  et arbejde, som Viggo 
Nielsen så tilbage på med særlig glæde.

Det var de tyve år som medlem af bestyrelsen for 
Jens Holms Biblioteksfond - de sidste 16 år som for
mand - der gør det helt selvfølgeligt, at han -  som både 
hans forgænger i formandsstolen, Charles W. Jensen, 
og den, hvis navn fonden bærer og som med sin gave 
muliggjorde dens oprettelse -  portrætteres i denne 
bog. Det burde iøvrigt også vederfares kæmner Zoff- 
mann, der i realiteten skabte fonden, og som var dens 
første formand -  en post han bestred i tyve år.

Viggo Nielsens første opgave som formand var gen
nemførelsen af den store ombygning af biblioteksbyg
ningen, hvor de etager, der hidtil havde været udlejet 
til forskellige erhvervsdrivende, blev inddraget til bi
blioteksformål. Det er indlysende, at det var en gevinst 
for biblioteksfonden, at en erfaren ingeniør med man
ge års kendskab til anlægsarbejde stod for styret i den 
periode; og at ombygningen trods alle sådan en opga
ves faldgruber og vanskeligheder blev heldigt gen
nemført, var ikke mindst hans fortjeneste.

Han var dog ikke den, der hvilede på laurbærrene. 
Han gennemførte køb og ombygning af bibliotekets 
naboejendom i Jernbanegade, der muliggjorde en til
trængt udvidelse af bibliotekskomplekset, hvad der 
bl.a. skaffede stadsarkivet bedre lokaler, og han skabte 
i årenes løb udveje for forskellige lokaleændringer for 
at sikre bedre arbejdsgange i biblioteket.

Men: »Godt nok er ikke nok«, varet af hans valgsprog, 
og til det sidste arbejdede han for at forbedre biblio
teksmiljøet. Helst så han en helt ny biblioteksbygning 
- allerhelst placeret ved Slotssøen. En arkitektonisk
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perle skulle det være, et kulturhus, hvor personalet 
kunne trives, så ville lånerne også gøre det. Som er
hvervsmand havde Viggo Nielsen blik for et levende 
kulturlivs betydning for et godt erhvervsliv: Erhver
vene skal have medarbejdere, og man får ikke de dyg
tige folk, hvis der ikke er nogle gode kulturelle tilbud 
i området, var et synspunkt, han - som efterhånden 
mange andre fremsynede ledere i erhverslivet -  gjorde 
sig til talsmand for.

Tegn i sol og måne kunne imidlertid tyde på, at godt 
nok i disse år skal være mere end nok, når det gælder 
kulturformidling. Men det kunne ikke standse Viggo 
Nielsen. Når et håb eller to blev brudt, blinked et nyt 
i hans øje. Så sent som nogle uger før sin pludselige 
død tumlede han på et fondsbestyrelsesmøde sammen 
med sine bestyrelseskolleger med nye planer, der 
skulle give biblioteket bedre udfoldelsesmuligheder.

Viggo Nielsen var ikke selv den store biblioteksbruger. 
Han købte de bøger, som han havde lyst til og brug for, 
bortset fra dem, der blot skulle bruges til et enkelt op
slag - så gik vejen til biblioteket. Gennem et halvt 
hundred år havde han samlet en betydelig bogsam
ling, så at han i de fleste tilfælde kunne gå til sine egne 
reoler, når han skulle bruge en bog. Og det var ikke no
get, der blot skete i ny og næ. Han læste som en besat 
hele tiden, har han selv berettet. I sit sidste leveår for
talte han mig, at han lige var blevet færdig med en for
nyet læsning af Bibelen fra skabelsesberetningen til 
åbenbaringen - ikke et vers var sprunget over. Der var 
holdning i det, han foretog sig. Lige fra han som stor 
knægt på vej hjem en Mariæ bebudelsesdag købte en 
stor buket blomster, som han med et lunt smil for
ærede sin mor, Marie Nielsen i Jernc, til han lukkede 
sin Bibel efter at have læst sig gennem alle ordene fra 
»I begyndelsen skabte Gud himmelen ogjorden« til 
»Herren Jesu nåde være med alle!«
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Et historisk genbrug
Af H.C. Ervald

I foråret, da jeg vandrede ude i Alpedalen for at for
søge at følge sporene af Dronning Dorotheas saltmøl- 
lekanal, blev jeg gjort opmærksom på en hul træ
stamme, som lå nede i bunden af dalen.

Jeg havde straks den tanke, at denne hule træ
stamme måtte være et af de gamle trævandrør, som i 
sin tid har ledt kildevandet fra skråningen i Alpedalen 
ind til Koldinghus. Men røret lå ikke på det rigtige 
sted og brugtes heller ikke til dets oprindelige formål. 
Efter at røret var gravet fri, kunne jeg se, at det var lagt 
for enden af en drænledning, der kom oppe fra den 
ovenliggende skråning og mark. Den hule træstamme 
tjente her som afslutning for drænledningen vel for at 
sikre, at de nederste drænrør ikke kunne skride ned el
ler bringes ud af deres leje af kreaturernes trampen 
omkring udløbet.

I den øverste ende, hvor trærøret havde været dæk
ket med jord, var både træet og jernringen endnu no
genlunde velbevaret. Ved udløbet, hvor trærøret havde 
været udsat forvind og vejr, var træet meget mørt, må
ske var ^2-1 meter af længden bortrådnet.

Jeg kontaktede ejeren af marken, gårdejer M. Cha- 
pion, som fortalte mig, at min ovenstående konklusion 
var rigtig. Det var hans kones oldefar, Iver Thuelsen 
Buhi, Højgaard i Harte, som havde udført dette dræ
ningsarbejde omkring år 1860. Trærøret var et af slot
tets vandrør, som han havde hentet oppe på skrånin
gen.

Altså et fint stykke genbrug, udført ca. år 1860 med 
et stykke trævandrørsledning fra Frederik ITs tid. 
Dræn og trærøret har fungeret indtil for ca. 20 år si
den. I dag er skråning og mark drænet på anden måde.

Drænrørets tilslutning til trærøret. Det ses, at trærørets ende erforstær
ket med en jernring.

Alpedalen. I  midten ses træstammen. I  begge sider a f  billedetfornemmer 
man saltmøllekanalens spor.
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Udløbet fra  trærøre

D e gamle vandledninger
Trærør til slottes vandforsyning var udført af 4-6 m 
lange lige fyrrestammer med en diameter på ca. 25 cm 
og 40 cm henholdsvis i den tynde og tykke ende.

De fleste af stammerne blev leveret fra Gotland. 
Stammerne blev udboret med et rørhul på ca. 7 cm. 
Omkring stammernes ender blev der anbragt jern
ringe, sandsynligvis for at stammerne ikke skulle 
flække. Samlingerne mellem rørene er blevet udført 
med jernbøsninger af ca. 10 cm i diameter og ca. 7 cm 
lange. Bøsningerne er trykket ind i stammens ender i 
en i forvejen markeret rille.

I årene fra ca. 1545 til 1757 blev der i følge I.O. Bran- 
dorff leveret i alt ca. 15 km træstammer til »pipholt«, 
trærør. Heraf blev en del vel anvendt til løbende vedli
geholdelse af det ret så omfattende vandforsyningsan
læg.

Det første anlæg synes at have været i brug fra ca. 
1556. Vandet kom dengang fra Piledammen belig

gende ca. 1,5 km syd for slottet. Denne ledning ser ud 
til at have ophørt med at fungere ca. 1660. Man har 
fundet dele af denne ledning ved Piledamsvej, Agtrup- 
vej/Mariegade, Søndergade, Brostræde og Slotsgade.

Det næste anlæg ser ud til at være påbegyndt i 1572. 
Her hentedes vandet fra nogle kilder på bakkeskrånin
gerne i Harte Skov, ca. 3,5 km vest for slottet. Man har 
fundet dele af denne ledning på bakkeskråningerne i 
Adalen, ved Vejlevejs anlæggelse i 1861, i Blæsbjerg- 
gade, i Låsbygade (3 stk. parallelt løbende ud for 
Svane Apoteket) og i Hyrdestræde. Anlægget har 
sandsynligvis været i drift indtil slottets brand i 1808.

Ved anlæg af den nye Vejlevej i 1861 stødte man på den 
gamle trævandledning til slottet omtrent der, hvor Vej
levej krummer og går mod nord. »Da man traf på Led
ningen og huggede Hul på den, strømmede Vandet ud 
i store Masser og forårsagede megen Skade på Jordar
bejdet« skriver I.O. Brandorff i en artikel i Vejle Amts 
Arbøger, 1931. Måske betyder dette, at trævandled
ningen fra Harte endnu i 1861 har været så intakt, at 
beboerne i Låsbygade og Blæsbjerggadeområdet har 
kunnet nyde godt af frisk vand fra ledningen.

Vandet fra de gravede bybrønde var på den tid me
get snavset og sundhedsfarligt. Kolding Vandværk 
blev anlagt i 1886.

Kilder
I.O. Brandorff: Drikkevandet i Fortiden, Vejle Amts Årbøger 1931. 
P. Eliassen: Kolding fra Middelalder til Nutid, 1910.
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Gårdmænd, tyende og fattige i Dalby o. 1870
Af Kim Furdal

Gårdmandene
Med sine 1215 ha og 491 indbyggere var Dalby i 1870 
det mindste af de 8 sogne, der efter 1864 blev en del af 
det danske kongerige. Som de øvrige 7 sogne var 
Dalby i kraft af sin gode muld og ikke mindst fraværet 
af adelige hovedgårde siden 1500-tallet velsignet med 
en række store proprietærgårde.

I 1870 foretog Danmarks Statistik en landsdæk
kende undersøgelse af gårdenes antal og størrelse. For 
Dalbys vedkommende fordelte gårdene sig således:

Gårdenes antal og størrelse i Dalby sogn 1873

antal antal td. htk.

30 td. htk,- 1 30 td. htk.
20-30 td. htk. 3 72 td. htk.
12-20 td. htk. 2 29 td. htk.
8-12 td. htk. 1 8 td. htk.
4- 8 td. htk. 4 27 td. htk.
2- 4 td. htk. 4 10 td. htk.
1- 2 td. htk. 6 8 td. htk.

I alt 21 186 td. htk.

I toppen udskilte sig en gruppe på 6 gårde af de i alt 21 
gårde med 70% af den samlede landbrugsjord. Ikke 
mindst Straarup med sine 30 td. hartkorn havde sna
rere karakter af en herregård end et gårdbrug. Til

denne kategori hørte endvidere gårdene Højgaard (23 
td. htk.), Bøgelund (17 td. htk.), Dalbygaard (26 td. 
htk.), Lindgaard (20 td. htk.) og Ankerhus (13 td. 
htk.). Foruden disse bestod Dalby af en gruppe mel
lemstore gårde som Bjergegaard (8 td. htk.), Maries- 
minde (6 td. htk.) ogTvedgaard (6 td. htk.). En betyde
lig ejendomskoncentration, der ville have været større, 
hvis Dalbygaard ikke den 18. februar 1856 var blevet 
udstykket i 3 gårde til de tre ældste sønner af stænder
deputeret Andreas Petersen, nemlig foruden Dalby
gaard, også Højgaard og Bøgelund.

Indadtil var gårdmands standenøkono misk og soci
alt en meget lavdelt gruppe ĴJdadtil udgjorde standen 
Dalby sogns overklasse. Stor var den ikke. 1 l870 ud- 
gjorde den 80 personer børn som voksne eller 16,3% 
af sognets befolkning. Rent faktisk var der langt flere 
beskæftigede på gårdene enten som tjenestefolk eller 
som daglejere mere eller mindre permanent.

Tjenestefolk og daglejere udgjorde knap 50% af be
folkningen, og dem havde gårdmændene økonomisk 
og socialt en helt dominerende indflydelse på. Dertil 
skal lægges de håndværkere, der enten direkte eller 
indirekte levede af at arbejde på gårdene. Bøgelund il
lustrerer godt gårdenes betydning for det lille sam
fund. På gården boede i 1870 en forvalter, 6 tjenestepi
ger og 10 tjenestekarle. Til at sørge for seletøjet til de 
15 herskabs- som arbejdsheste var der ansat en sadel
magerdreng. Gården havde i 1871 61 kreaturer og var 
derfor stor nok til at drive eget mejeri, der blev drevet 
afen mejerske. Familien på Bøgelund havde i 1870 to 
drenge på henholdsvis 8 og 6 år, og som det var almin-
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Socialgrupper i Dalby sogn 1873

antal i %

Gårdmændene 80 16,3
Husmænd 43 8,8
Tjenestefolk 128 26,1
Daglejere (arbejdsmænd) 113 23,0
Håndværkere 90 18,3
Sømænd (fiskere) 14 2,9
Aftægt 4 0,8
Fattighjælp 7 1,4
Andet (præster, lærer,

møller, købmænd) 12 2,4

I alt 491 100,0

deligt på proprietærgårdene i de 8 sogne, var der ansat 
en 17-årig huslærer fra Christiansfeld til at forestå bør
nenes undervisning. Hertil kom et ukendt antal dag
lejere bosiddende uden for gården som arbejdede på 
Bøgelund, når der var brug for ekstra arbejdskraft, 
hvilket først og fremmest var tilfældet i høsten.

Gårdmandsstanden var socialt tæt knyttet til Dalby 
sogn og de nærmeste sogne, specielt Vonsild, Sdr. 
Bjert og Sdr. Stenderup. På kortet har jeg vist gård- 
mændenes fødested ifølge folketællingen i 1845. Kun 
få kom fra fjernere egne som Bov, Als, Egvad ved 
Ringkøbing Fjord og Flemløse på Fyn. Kortet kan 
sammenlignes med daglejernes og tjenestefolkenes fø
dested på kortene s. 78 og 79. Ikke overraskende kom 
disse fra et langt større geografisk område for at tjene 
i Dalby. Den store gruppe fra Als drejer sig primært 
om familien Vang, der købte en mindre gård i Tved. 
Det var en undtagelse. Af stænderdeputeret Andreas 
Petersens sønner giftede Johannes Petersen (Bøge
lund) sig med Marie Lucie Bank fra Struer. Jørgen Pe
tersen (Højgaard) giftede sig med Mette Marie Lund

fra Sjølundgaard (16 td. htk.) i Vejstrup, mens Hans 
Petersen (Dalbygaard) giftede sig med Beate Thyge- 
sen fra Stenderupgaard (15 td. htk.) i Sdr. Stenderup. 
Unægtelig et eksklusivt selskab. Går man uden for fa
milien Petersen kan nævnes, at Hans Lind på Lind- 
gaard giftede sig med Anna Christine Vyff fra Paulf- 
nesminde (15 td. htk.) i Vonsild, mens Anker Schultz, 
Ankerhus valgte at gifte sig med Inger Marie Lind li
geledes fra en gård i Vonsild. Faderen til Inger Marie

Dalby sogn. Gårdmandenes fødested 
efter folketællingen 1845
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Lind, Nis Olufsen Lind var sognefoged i Vonsild og 
født på Lindgaard i Dalby; hvilket bragte Lindgaard 
og*Ankerhus i familie me3 hinanden.

Proprietærerne i Dalby valgte at gifte sig inden for 
deres stand og skilte sig også på denne måde ud fra re
sten af sognet og for den sags skyld fra resten af gård
mandsstanden. Der er ikke lavet slægtstavler for pro
prietærerne i Dalby, men det er der for en række af 
proprietærslægterne i Sdr. Bjert, og de viser den me
get tætte slægtsmæssige forbindelse mellem en række 
af de store gårde i Sdr. Bjert og de nærmeste sogne. 
Med de tætte slægtsmæssige forbindelser fulgte en 
meget stærk veneration for slægten. Denne følelse vi
ser sig i den viden, der er i slægten om dens historie og 
de trykte slægtsbøger.

Sideløbende med den økonomiske indflydelse fulgte 
den politiske. Efter indlemmelsen af Dalby sogn i det 
danske rige forsamledes sogneforstanderskabet for 
første gang den 18. januar 1866. Som sogneforstander- 
skabets første formand valgtes sognefoged og danne
brogsmand Anker Schultz, Ankershus. De 4 øvrige 
medlemmer var proprietær Johannes Petersen, Bøge
lund; proprietær H.O. Lind, Lindgård; gårdmand J. 
Christoffersen, Tved og gårdmand Jens Peter Falk, 
Tved.

Anker Schultz havde i 1870 til at varetage driften af 
de 215 td. land og besætningen på 8 heste og 41 kreatu
rer 4 tjenestekarle og 2 tjenestepiger bosiddende på 
gården samt landarbejdere bosiddende på gårdens 2 
arbejderboliger. I dag vidner den grundmurede ho
vedbygning fra 1838 med frontespice ud mod havesi
den om den velstand, der prægede Ankerhus. På et 
tidspunkt, hvor de fleste huse var af bindingsværk og 
af langt mindre dimensioner, har det været et impone
rende syn for sognets øvrige beboere. Foruden det 15 
fags store stuehus bestod gården af 4 store avlsbygnin
ger på 66 fag, ialt til en samlet vurdering på 10.845 rdl. 
i 1865. Gården var et stort bygningskompleks som, når 
det var fyldt med de mange tjenestefolk og daglejere,

Det var ikke alene med hartkorn, høveder og stuehusenes størrelse, gård- 
mændene markerede deres stand og position. På billedet ses en landauer 
med kusk i liberi. I  vognen sidder fru  Toft fra  Straarup. Billedet viser 
med al tydelighed, at her er tale om en godsejer. Hestene er med blankpo
leret seletøj og sølvblinkere. På vognen sidder kusken med rank ryg og 
iført sit flotteste liberi. Ingen bonde på Sjælland kunne tillade sig den 

form for pragt, der var forbeholdt adelen. En ældre beboer i Dalby har 
fortalt mig, at man helt op i 1930erne kunne opleve proprietærerne i 
Dalby på denne måde.

mindede om en mindre landsby.
Da Anker Schultz blev sognerådsformand i 1867,

havde han siddet på gården siden 1827. I 1877 gik går
den videre til sønnen, der senere også blev sogneråds
formand og sognefoged i Dalby. Gårdejerne J. Chri
stoffersen ogjens P. Falk fra Tved skilte sig ud fra dette 
eksklusive selskab. For J.P. Falks vedkommende med 
en gård på beskedne 1. td. htk. og en besætning på 2 
heste og 6 kreaturer. I modsætning til de øvrige med
lemmer af sogneforstanderskabet havde Falk ingen 
bosiddende tjenestefolk, men kun svigerforældrene, 
der formentlig sad på aftægt. De to sidstnævnte deltog 
selv i den daglige drift af gården som de eneste i sogne
forstanderskabet.
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Tyende
Gårdene var Dalbys sogns økonomiske og sociale 
krumtap. De var sognets eneste arbejdspladser af be
tydning. Gik det godt for landbruget, gik det godt for 
Dalby. For disse var størsteparten af sognets indbyg
gere tjenende ånder. Mest direkte var tjenestefolkene 
underlagt gårdmændenes vilje og revselsesret. For de 
fastboende og meget lidt mobile gårdmænd må denne 
brogede gruppe have virket som et rodløst og rastløst 
folkefærd.

Kom tjenestefolkene ikke fra omegnen omkring 
Kolding, kom de først og fremmest fra de magre hede-

Dalby sogn. Daglejernes fødested efter forlketcellingen 1845.

egne i Midt- og Vestjylland, bl.a. Bække, Vorbasse, 
Lønborg og Haderup sogne.

Tjenestefolkene blev hyret for et år ad gangen ved 
Folkemarkedet på Rendebanen i Kolding hvert år den 
1. november. Gårdmanden lagde ud med at spørge en 
i klyngen, om han eller hun ønskede fæste og til hvil
ken løn. Derpå begyndte man at tinge, indtil der var 
enighed om prisen, hvorpå karlen eller pigen fulgte 
med sin nye husbçnd hjem. De, der havde et godt 
skudsmål, fik i reglen fæste i løbet af første markeds
dag, mens andre kunne gå på markedets 8 dage uden 
at få plads.

Et så løst tilknyttet og omvandrende folkefærd var 
ikke i samme grad underlagt sognets normer og so
ciale kontrol. Den tid var endegyldigt forbi, hvor stil
lingen som tjenestekarl eller pige var et led i karrieren 
for den unge gårdmandssøn eller datter. Samtidig gav 
de lave lønninger, der ofte bestod af naturalier, ikke 
mulighed for i nævneværdig grad at spare op til en 
gård eller til alderdommen. Mange valgte derfor at 
leve i nuet fremfor at bekymre sig om en uvis fremtid. 
Gårdmændene har derfor sikkert modtaget det med 
tilfredshed, da regeringen i 1832 påbød tyende frem
over at bære skudsmålsbog. Den forhadte skudsmåls
bog sikrede en vis disciplin blandt tjenestefolkene.

Nogle valgte som Peter Vyess fra Sjølund, der i en 
alder af 41 år stadig ernærede sig som ugift karl på Dal- 
bygaard, enten af nød eller egen vilje at leve som tjene
stefolk. De fleste endte dog deres dage som daglejere 
i en lille inderstebolig, d.v.s. til leje, eller hvis det lykke
des dem at spare op, som husmænd eller håndværkere 
på et kådnersted, som et husmandsbrug hed i Sønder
jylland. Tilværelsen som daglejer var hård og usikker. 
Muligheden for arbejde på gårdene var bestemt af 
årets gang, konjunkturerne og de mere eller mindre 
tilfældige småjobs, der opstod og ikke mindst af et godt 
forhold til gårdmanden eller dennes stedfortræder, 
forvalteren. Den usikre tilværelse for denne gruppe af
spejler sig i folketællingen fra 1845, hvor 11 ud af sog-
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nets 23 daglejerhushold eller 47 % af familierne delvis 
levede af almisser. Med fattighjælpen fulgte tab af en 
række borgerlige rettigheder som f.eks. stemmeret. 
Disse mennesker levede på et eksistensminimum. Da 
P. G. anmodede sogneforstanderskabet om en ny 
dyne, overlod sogneforstanderskabet det til fattigfor
stander P.N. Schmidt at vurdere, hvorvidt hun skulle 
have en ny dyne eller en lille pengesum, så den gamle 
dyne kunne repareres. Ved døden var der ofte ikke til 
den kiste, de skulle ligge i. Det var tilfældet, da malke
pige på Straarup Bodil Marie G. fra Vester Nebel døde 
den 3. marts 1871 af skarlagensfeber. Hun havde kun 
det tøj, hun gik i, og det blev overdraget fattigforstan
derne, der solgte det ved en auktion for at dække pro
prietær Haltermanns udlæg ved begravelsen.

Et så usikkert eksistensgrundlag kunne ikke undgå 
at sætte sit præg på livet i daglejerfamilien. Alle, unge 
som gamle måtte hjælpe til for at skaffe brød på bor
det. Skolegangen var en overflødig luksus i kampen for 
det daglige brød. For den stedlige lærer må en blot no
genlunde regel mæssig skolegang have formet sig som 
en Don Quijotsk kamp mod vejrmøller, når op til halv
delen af eleverne pjækkede i august og september må
neder, hvor der var arbejde. Heldigvis førte lærer Jens 
Closter sirligt protokol over forsømmelser, så vi i dag 
er i stand til at få en indblik i skolens hverdag. Frem
mødet faldt tydeligvis med den sociale status. Indsid
derbørnenes fravær var næsten dobbelt så stort som 
gårdmandsbørnenes.

Når børnene var konfirmerede, var de gamle nok til 
at få arbejde som dreng eller pige på gårdene inden el
ler uden for sognet. Den luksus at lade deres »voksne«

Dalby sogn. Tjenestefolkenes fødested efterfolketællingen 1845. Herud
over kom 3  fra  Sjælland, 1 fra  Fyn og 1 fra  Rendsborg.
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Forsømmelser i Dalby skole 1870

Skoledage
Ja-
19

Fe.
19

Ma.
23

Ap.
16

Maj
20

Juni
20

Juli
21

Au.
5

Sep.
19

Okt.
20

N od.
22

Dec.
17

I  alt 
221

Forsøm, i % 10,0 22,1 18,3 8,8 13,0 12,0 17,6 8,9 8,8 24,4 9,1 25,8 16,2
Gårdb. (1) 1,9 4,2 4,2 1,4 2,6 2,4 4,1 0,4 2,3 4,9 2,0 4,4 2,9
Forsøm, i % 21,7 32,0 13,9 17,3 24,7 13,1 14,6 36,3 20,7 22,2 19,6 25,2 20,9
Husmb. (1) 4,1 6,1 3,2 2,8 4,9 2,6 3,1 1,8 3,9 4,4 4,3 4,3 3,9
Forsøm, i % 33,0 34,6 28,3 30,9 21,3 16,1 24,0 49,3 34,2 25,2 16,6 48,0 28,6
Indsidb. (1) 6,3 6,6 6,5 4,9 4,3 3,2 6,0 2,5 6,5 5,0 3,7 8,1 5,3

(1) Gennemsnitlig antal forsømmelser pr. elev

børn blive boende hjemme var forbeholdt gårdmæn- 
dene. Inderste Niels Christensen lod i 1845 af ukendte 
årsager sine 3 børn over 15 år blive boende hjemme. 
Når daglejer Nis Olufsen lod sin ugifte 22-årige datter 
blive boende hjemme, hang det givet sammen med, at 
datteren som enlig mor havde svært ved at finde plads 
som tjenestepige, hvis hun i hele taget var i stand til 
alene at brødføde den 1-årige søn.

D e fa ttige
Når så stor del af sognets hushold permanent eller del
vist levede af almisser, kunne det ikke undgå at få kon
sekvenser for det sognekommunale budget. I perioden 
1872 til 1880 har vi bevaret det kommunale budget for 
Dalby sogn, så det er muligt at danne sig et indtryk af 
fattigudgifternes andel af kommunens samlede udgif
ter. Det var, som det fremgår af tabellen s. 82, ikke 
ubetydelige udgifter, der gik til fattighjælp og fattighu
set i kommunen. Ser man bort fra årene 1876 og 1878 
udgjorde kommunens samlede udgifter til fattigvæse
net omkring af kommunens samlede udgifter. På 
den baggrund kan det ikke undre, at sognerådet ud

viste en udpræget nidkærhed for at holde udgifterne til 
fattigvæsenets nede. Der gik ikke et sognerådsmøde 
uden at spørgsmålet om fattighjælp til bestemte perso
ner eller familier var på sognerådets dagsorden. I de 
fleste tilfælde meddeler sognerådets forhandlingspro
tokol kortfattet, at sognerådet havde bevilget hjælp til 
den pågældende person. Det var f.eks. tilfældet, da 
sognerådet den 22. september 1871 tildelte Jørgen H. 
6 rdl. og 1. rdl. til sønnens konfirmationsgebyr.

Forhandlingsprotokollen gør det ikke muligt at 
trænge ind bag sognerådets kriterier for tildelingen af 
fattighjælp. Normalt var det tilsyneladende ikke vur
deringen af, hvorvidt den pågældende var værdig 
trængende, der optog sognerådets tid. En væsentlig del 
af sognerådets tid gik med at diskutere og fastlægge, 
hvilken kommune, der havde forsørgelsespligten og 
dermed skulle betale for den enkelte fattige. Der 
kunne være tale om særdeles langvarige sager. Igen
nem de mange sagsakter, som disse stridigheder gav 
anledning til, er det muligt at stykke et billede sam
men af disse mennesker, som tavsheden ellers sænker 
sig over.

Den følgende sag er typisk for disse sager. I novem-
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ber 1868 modtog sognerådet i Dalby en skrivelse fra 
Starup-Vester Nebel sognekommune, der bad om at få 
refunderet udgifter til fattighjælp til Niels L., da de 
mente, han var forsørgelsesberettiget i Dalby sogn. 
Dalby sogneråd var af en anden mening, da Niels L. 
havde boet i Brakker i 15 år uden at modtage fattig
hjælp. Da de to parter ikke ville give sig, endte sagen 
med et politiforhør ved Brusk herredsret, som skulle 
fastslå, hvem der var forsørgelsespligtige for Niels L. 
Da Starup-Vester Nebel sogneråd en uge efter forhøret 
atter forlangte, at Dalby sogn skulle betale Niels L.s 
fattighjælp, sendte Dalby sogneråd sagen videre til 
Indenrigsministeriet for at få en endelig afgørelse i sa
gen. Desværre har det ikke været muligt at finde In
denrigsministeriets afgørelse, men da Dalby ind
bragte sagen til Indenrigsministeriet havde den 
allerede løbet i over et år.

Sognerådets forhandlingsprotokol giver mange 
muligheder for at følge fattiglemmernes færden. 
Nogle af dem kunne nå vidt omkring, inden sognet 
forlangte dem hjemsendt. Sognerådet var villig til at 
gå meget langt for at stoppe dette »løsgængeri«, hvilket 
den følgende sag om malersvend Andreas P. vidner 
om. Første gang, vi støder på ham, er ved et sogneråds
møde den 30. marts 1870, hvor sognets beboere var 
indkaldt. På det tidspunkt sad han i Horsens Tvangs
arbejdsanstalt, hvorfra han havde bedt Dalby sogne
råd om at give ham en enkeltbillet til Amerika. Ved 
sognerådsmødet fik sognerådet tilladelse og accept til 
»at foranstalte Andreas P. bortført«, dvs. at sende ham 
til Amerika på en enkeltbillet. Nu var sognet underlagt 
Indenrigsministeriets kontrol, og ministeriet fandt 
ikke Dalbys løsning på problemet tilfredsstillende, i alt 
fald forbød de Dalby at gøre det. Resultatet blev, at 
sognerådet løslod Andreas P. fra Horsens Tvangsar
bejdsanstalt i juli 1870. Knap 14 dage efter modtog 
sognerådet en skrivelse fra Haderslev Købstad, der 
anmodede om at få refunderet 3 rdl., som man havde 
bevilget Andreas P. I denne situation havde sogne

rådet ikke andet at gøre end at betale det forlangte. Så 
villige var sognerådet ikke, da de 3 måneder efter i be
gyndelsen af november 1870 atter hørte fra den gode 
malersvend. Denne gang befandt han sig i Flensborg, 
hvor han var indlagt på sygehuset. Sognerådet for
langte, at han straks blev hjemsendt til Dalby, hvorfra 
han en måned senere blev sendt tilbage til Horsens 
Tvangsarbejdsanstalt. Anstalten må på et eller andet 
tidspunkt have løsladt ham igen, for ved et sogneråds
møde den 9. marts 1872 var han atter til diskussion. 
Anledningen var en skrivelse fra inspektøren ved 
Odense Fattiggård, der havde bedt sognerådet om at 
anerkende ham som forsørgelsesberettiget i Dalby. 
Enden på Andreas P.s Odyssé blev, at sognerådet be
sluttede at hjemsende ham til Dalby. Det var sager som 
disse, der fik Dalby sogneråds fastboende gårdmænd 
til at arbejde for oprettelsen af en fattiggård, hvilket 
lykkedes i 1878. Anstalten skulle ifølge sognerådet dels 
tvinge de fattige til at arbejde for pengene, dels virke 
som afskrækkelse over for andre, der kunne tænke sig 
at ernære sig af de offentlige midler.

En af de ting, man bemærker ved en gennemlæs
ning af sognerådets forhandlingsprotokoller, er den 
regelmæssighed, hvormed de samme personer optræ
der i det »sociale system«. Et godt eksempel er daglejer 
Peter T , 35 år, søn af inderste og væver Jep T. og Anna 
B. Første gang Peter T. optræder i sognerådets for
handlingsprotokol er den 14. september 1869, da Von
sild sogn ønskede deres udbetalte fattighjælp på 2 rdl. 
refunderet af Dalby sogn. Da Dalby sogneråd ikke 
ville acceptere, at han var forsørgelsesberettiget i 
Dalby sogn, endte sagen med et politiforhør, der skulle 
afgøre hans forsørgelsesmæssige tilhørsforhold. Efter 
politiforhøret sendte sognerådet den 15. januar 1870 
sagen videre til amtsrådet for at få en afgørelse i sagen. 
Afgørelsen faldt ikke ud til Dalbys fordel. Sognerådet 
nægtede på det følgende møde at betale Peter T.’s fat
tighjælp, da Peter T. under politiforhøret havde til
budt at tilbagebetale beløbet til Vonsild sogneråd. Den
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Udgifter for Dalby kommune 1872-1880

År Fattigvæsen Skolevæsen Vejvæsen Forskelligt I  alt
Fattigvæsen 
andel i %

1872 437 rdl. 437 rdl. 393 rdl. 59 rdl. 1328 rdl. 32,9
1873 490 rdl. 633 rdl. 40 rdl. 53 rdl. 1218 rdl. 40,2
1874 472 rdl. 653 rdl. 48 rdl. 91 rdl. 1265 rdl. 37,3
1875 1052 kr. 1393 kr. 48 kr. 124 kr. 2618 kr. 40,1
1876 1170 kr. 6171 kr.* 65 kr. 197 kr. 7604 kr. 15,3
1877 1270 kr. 1978 kr. 69 kr. 686 kr. 4003 kr. 31,7
1878 3713 kr.** 1543 kr. 188 kr. 439 kr. 4660 kr. 79,6
1879 2828 kr. 1382 kr. 53 kr. 325 kr. 4589 kr. 61,6
1880 1404 kr. 1412 kr. 172 kr. 1307 kr. 4296 kr. 32,6

*) Inklusiv udfgift til opførelse af skole.
**) Inklusiv udgift til indbetaling af 1225 kr. til oprettelse af arbejdsanstalt.

17. juni 1870 døde Peter T. imidlertid og efterlod en 
enke samt 3 børn på henholdsvis 8, 5 og 1 år. Den 5. 
november 1870 hører vi atter om Peter T.s familie. En
ken havde modtaget 2 rdl. af Vonsild sogn, som sogne
rådet ønskede refunderet. Den 6. februar 1871 bevil
gede sognerådet yderligere enken 2 skp. rug. Derpå 
gik der over et år, før enken igen optræder i forhand
lingsprotokollen. Den 26. december 1872 fik enken 
endnu en mund at mætte, da hun fødte en datter Pe- 
trea T. Kirkebogen udlægger godt nok Peter T. som fa
deren til pigen, men havde degnen set kirkebogen lidt 
nøjere igennem, ville han nok have undret sig over, at 
faderen på det tidspunkt havde været død i halvandet 
år. Hvem der egentlig var faderen, har det ikke været 
muligt at konstatere. Fadderne, gårdmand Andreas 
Vyff, høker Christian Schmidt og madam Karoline 
Hugger, født Damgaard har næppe tilhørt enkens om
gangskreds. Snarere kan der være grund til at for
mode, at der har været tale om nuværende og tidligere 
arbejdsgivere. Jeg tror, der kan være god grund til at 
tolke det som udtryk for, at enken havde et særdeles be

grænset og svagt socialt netværk. Hun var som så 
mange andre låst fast i et system, hvor der var meget 
få muligheder for at slippe ud. Den 4. januar 1872 
kunne sognerådsformanden meddele, at enken var 
nedkommet. Fattigforstanderen blev sat til at holde 
opsyn med enken, hvorefter sognerådet på det føl
gende møde tildelte hende 2 rdl. om ugen, indtil hun 
begyndte på kirkegangen. De følgende år er det muligt 
at følge hende i fattigregnskaberne, indtil hun i 1876 
forsvinder af syne.

A frund ing
Dalby sogn var i anden halvdel af 1800-tallet præget af 
en række meget store proprietærgårde og et fåtal me
get velhavende familier. Sideløbende med den økono
miske magt fulgte den politiske magt i sognerådet i 
kraft af den eksisterende lovgivning og det faktum, at 
proprietærerne var de største enkeltbidragydere til 
kommunekassen. Overfor denne gruppe stod en me
get stor gruppe af tjenestefolk og daglejere, som hoved-
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Tjenestefolkene på Højgaard ved høsten i 1928. Høsten gav god beskæftigelse til sognets mange tjenestefolk og landarbejdere.

sagelig måtte hente deres indkomst ved arbejde på 
går
dene i sognet. Gården som arbejdsplads bandt disse 
grupper sammen.

Som gårdmænd var proprietærerne interesserede i 
en billig og stabil arbejdskraft i sognet, som stod til rå
dighed i landbrugets højsæsoner. I modsætning til 
landbruget i dag var gårdene afhængige af en fast stab

og en større løs men fast tilknyttet stab af landarbej
dere, der kunne hjælpe til, når der var brug for ekstra 
arbejdskraft, særligt i høsten. I kraft af deres nærmest 
monopolagtige status i sognet var gårdmændene i 
stand til at holde lønningerne på et niveau, hvor det 
var meget vanskeligt for daglejerne at strække deres 
indtægter, så de også dækkede perioder med arbejds-
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løshed. Resultatet blev, at halvdelen af landarbejder
familierne i større eller mindre grad måtte supplere 
deres indtægter med den ydmygende fattighjælp. For 
kommunekassen betød det meget store udgifter til fat
tighjælp. Denne tendens måtte proprietærerne i sog
nerådet modvirke med en restriktiv politik for tilde
ling af fattighjælp, dels ved at holde ydelsen til den 
enkelte fattige nede på et minimum, dels ved at sikre, 
at kommunen ikke kom til at betale for fattiglemmer, 
der var forsørgelsesberettigede i andre kommuner. På 
det sidste punkt kom kommunen i konflikt med andre 
kommuner med lignende interesser. Disse interesse
konflikter gav et utal af retssager, som kan aflæses i 
sognerådets forhandlingsprotokol. Tilsvarende pro
blemer havde sognerådet ikke i fastsættelsen af fattig
hjælp til den enkelte fattige. Her dikterede sognerådet 
suverænt. Derfor støder man i disse tilfælde ikke på 
sognerådets overvejelser om tildelingens berettigelse 
og størrelse.

Når billedet alligevel er knapt så entydigt, hænger 
det sammen med, at sognerådet var interesseret i en 
fast og stabil arbejdskraft, der var bosat i sognet og 
som ikke mindst var kendt med normer og værdier for 
den daglige omgang. Sognerådet måtte derfor på 
samme tid sikre, at sognets tyende havde mulighed for 
at sikre et dagligt udkommende om nødvendigt i kraft 
af fattighjælp. Desuden havde sognerådet ingen inter
esse i omflakkende daglejere uden for sognets sociale 
kontrol, som sognerådet alligevel måtte betale til.

Note
Artiklen er tænkt som en hilsen til rektor Knud Moseholm i anled
ning af hans 90-årsdag den 18. september 1990.
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Fiskeri i GL Ålbo
Af Ellen Beck

Så langt man husker tilbage, har fiskerlejerne GI. Ålbo 
og Frydenborg været beboet af fiskere. Selv i oldtiden 
kan man se på resterne af køkkenmøddingen, at der 
har boet folk, der har ernæret sig som fiskere og jæ 
gere.

Min slægt har langt tilbage i tiden boet i GI. Ålbo og 
fisket derfra, men fiskeredskaberne er i tidens løb for
andrede. Min bedstefar pilkede efter torsk og snørede 
efter fladfisk. En pilk er et ret tungt redskab af bly med 
kroge på, en snøre er en line med forfang nærmest til 
sommerfiskeri. Selv en ugift dame ernærede sig selv 
ved først at snøre og pilke fiskene, for så at gå op i lan
det og sælge dem.

I den tid var det jo kun fiskeri fra joller, der havde 
sejlføring eller blev roet frem med årer. Om vinteren 
fangedes der mest torsk på kroge. Det vil sige, at der på 
en lang line var bundet »tjavser«, små tvistliner, 
hvorpå der var fastgjort en krog. Ellers sad krogen på 
krogebræt (et bræt med kanter på de tre sider og be
slået med korkstrimler), hvorpå så krogene blev sirligt 
fastgjort, efter at de var forsynet med agn. Det kunne 
være orm, sildestykker eller muslinger. Linen blev så 
sat ud. Først blev der sat et anker ned på bunden for 
at holde linen på plads, og over vandet blev sat et flag, 
en vage eller blot en klud, så linen kunne findes. Linen 
blev roet ud og sluttede af med endnu et anker.

Senere fik flere af fiskerne motorbåde. Min far drev 
krogefiskeri om vinteren sammen med en fisker, der 
havde motorbåd. Om sommeren fangede far ål og åle
kvabber fra drivkvase. Et ålevod blev sat ud fra kva
sen, og vinden skulle så helst være så kraftig, at den

kunne føre båden fremad. Fangsterne var ikke lige 
store, da vejr og vind havde stor indflydelse på hele re
sultatet.

Om efteråret drev bedstefar og senere min far ålefi
skeri fra fast redskab. Helt fra gammel tid havde hver 
lodsejer en ålegårdsret, noget som sommetider førte til 
uenighed. Man kan læse om det i gamle bøger. I mid
ten af 1950’erne blev den ret en del forandret. F.eks. fik 
flere lodsejere en erstatning og frasagde sig retten,

Fisker Laurits Tørnces ved sin fiskerbåd, ca. 1930
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Gl. Albo-fiskere, 1909. I  baggrunden ses Laurits Tørnæs og sønnen 
Hans Tørnæs.

andre beholdt den i deres levetid. Selv har jeg åle
gårdsret i min levetid, og derefter tilfalder retten een 
af mine sønner i hans levetid. Hensigten med foran
dringen var vel, at fiskerne så kunne leje retten af sta
ten, og derved bedre kunne sikre sig en plads.

Om efteråret blev der slået pæle til ålefiskeriet. Det 
var et stort arbejde, for pælene skulle stå bestemte ste
der i et bestemt mønster. Bunden forandrede sig, og et 
ålegarn, der stod forkert, fiskede ikke. I ældre tid brug
tes overvandsruser, nu er det ålebundgarn og kasteru
ser. Alefiskeriet har været en god hjælp til indtægten,

især hvis andet fiskeri har slået fejl. Der fortælles, at 
GI. Albo har navn efter nogle store saltkar, som stod 
her, som bruges til at opbevare ål i.

Alefiskeriet er i de senere år knap så godt, dels er der 
blevet sat ålegårde ud oppe langs Sønderjyllands kyst, 
det var der ikke i ældre tid, og det er, som om ålene i 
det hele taget er i tilbagegang. Vind og vejr har også 
stor indflydelse på fiskeriet, og når der er fuldmåne, 
går der slet ingen ål.

Fangstredskaberne i ældre tid var en del tungere og 
mere uhåndterlige, end det der bruges nu. F.eks. blev 
ruser og radgarn hvert år tjæret for at holde til det 
hårde slid i fangsttiden. Efterhånden satte der sig et 
lag på garn og line, som gjorde redskaberne tunge. I 
modsætning til vore dages lette nylongarn, var de i æl
dre tid lavet af bomuld og tvist. Nu skal ruserne kun 
op og tørres og sættes igen. I de senere år er der også 
blevet en del fiskeri med små ruser, der bliver sat på 
lavt vand, mest efter ål og ålekvabber i sommertiden.

En særlig form for fiskeri var at blusse. Min far, min 
mand og søn har alle haft den hobby, kan man vist 
kalde det. I forenden af en pram (en fladbundet båd) 
blev der hængt en blusselygte, der var afskærmet oppe 
i toppen for ikke at blænde fiskeren. Det skarpe lys op
lyste havbunden, så fiskene, og hvad der ellers levede 
og var på den, kunne ses, især havørreder, laks og ål. 
I ældre tid brugtes lyster, det blev imidlertid forbudt, 
og nu er det nærmere ålesakse. Den slags fiskeri fore
går om natten eller om aftenen i blikstille vejr, så det 
kan jo nærmest kaldes lystfiskeri.

Tallet af erhvervsfiskere på kysten er faldet meget i 
de senere år. For ca. 50 år siden var der derimod så 
mange, at der blev dannet en forening. Fiskerne fra 
GI. Albo, Frydenborg, Moshuse ogen del fra Fønskov, 
Teglgård og Skrillingstrand dannede Stenderup 
Fiskeriforening. De holdt møde og drøftede ting angå
ende fiskeri og politik. De fik også en mand i sognerå
det, forøvrigt min far, Hans Tørnæs.

Der blev også holdt kapsejlads eller nærmest pålide-
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Rødspættegarn ved GI. Ålbo ca. 1964.

lighedsløb, motor og skibe var jo meget forskellige. 
Roning var et stort nummer. Det var i det hele taget en 
meget stor dag for fiskerne og deres familier. Dagen 
endte med spisning og dans på »Løverodde«. Den æra 
er desværre slut. De unge fiskere er fåtallige; de fleste 
er rejst eller har fået andet erhverv. De ældre derimod 
bliver boende, og nyder deres otium ved deres dejlige 
hav og kan fortælle om, da de f.eks. fiskede sild i masse
vis. Sidst på sommeren kom høstsilden og så kom der

liv i fiskerne. Der var gerne 5-6 mand i et hold. En 
større båd med et stort vod og flere pramme fulgte 
med, og når så mågerne begyndte at slå ned i vandet, 
og sildene hoppede op i vandoverfladen, var det om at 
være rask og få loddet sejlet rundet om den formodede 
sildestime og så røgtet, inden sildene smuttede igen. 
Til tider gav det gode fangster. En begivenhed de æl
dre fiskere talte om var, da båden blev synkefærdig af 
sild, men desværre blev prisen jo ikke så høj, når mar-
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Preben Hede, den sidste fisker i GI. Albo, 1989

fanget. Hvis det er den meget omtalte gift, der i det 
hele taget er skyld i det? Jeg ved, at der, så længe jeg 
kan huske tilbage, har været fisk med sår og betæn
delse. De blev bare smidt udenbords, Man mente den
gang, at vandet blev for varmt og stillestående henad 
sommeren.

En ting er dog nok rigtig, at der er kommet alt for 
meget giftstof i alt det, som ender i vandet, og det på
virker nok både fisk, tang og alt levende på havbun
den.

kedet helt blev oversvømmet. Der kom år, hvor der næ
sten ingen sild var, og fiskeriet på den måde holdt op. 
Nu er det i det faststående redskab, der til tider er sild, 
det er, når de skal ind at gyde, og sådan en ruse kan 
blive hel tæt af sildeyngel, så den må op for at tørres.

En anden slags fiskeri er også blot en saga. Det er 
marsvinfiskeriet. Jeg husker svagt, at fiskerne kom fra 
Skrillingstrand, Fønskov, GI. Albo og Frydenborg og 
slog ring om en marsvineflok, der var observeret på vej 
gennem bæltet. De blev så pisket op i Gamborg fjord 
og drevet helt til land. Hvordan de blev aflivet, husker 
jeg ikke, vi børn har nok ikke fået det fortalt, men de 
er jo slagtet på en eller anden måde. Marsvinefangsten 
blev forbudt, og der findes ikke mange marsvin i Lille
bælt mere. Nogle mener, det er Lillebæltsbroen, der 
skræmmer dem og makrellerne væk, men helt viden
skabeligt er det vist ikke påvist.

Forurening af vandet har jo også vist sig de senere 
år, desværre. Flere fisk har sår og bylder, når de bliver

88



En konfirmation i 1803
Af Frovin Jørgensen

Indskrivningen af de konfirmander, som skulle konfir
meres Michelsdag den 29. september 1803 i Set. Nico
lai kirke i Kolding, var til ende, og kapellanen, L. Lub- 
lau, som skulle forestå undervisningen i stedet for den 
gamle og svagelige provst Volquartz, sad og overvejede 
listen over børnene. Den skulle nemlig være i overens
stemmelse med rangforordningen.

Der var navnlig to af pigerne, som han var usikker 
på. Det var jomfru Cathrine Bruun, en steddatter af 
kancelliråd Diechmann, der var blevet gift med mode
ren, enke efter rådmand Bruun, og en datter af rit
mester L.E. v. Petersen ved de holstenske Kyradserer, 
som lå i Kolding. Eylerike, hed hun.

Kapellanen var usikker på, hvem af de to piger, der 
skulle sidde øverst.

En kancelliråd rangerede over en ritmester i rang
forordningen, men hvorledes med hans steddatter? 
Hun fulgte ikke stedfaderens rang, sagde nogle, og så 
skulle ritmesterens datter sidde over kancellirådens 
steddatter.

Andre mente, det var forkert, og derfor forhørte ka
pellanen sig hos kloge folk i København, og der var 
man tilbøjelig til at mene, at steddatteren fulgte sted
faderens rang. Man kendte nemlig et eksempel på, at 
en fornem mand havde taget en borgerlig enke til 
ægte, og hun havde 2 døtre, som altså blev den for
nemme mands stedbørn. Hver gang han og hans kone 
var blevet budt til taffel hos kongen, var døtrene blevet 
budt med. Det måtte være bevis på, at steddøtrene 
fulgte stedfaderens rang.

Hermed var kapellanen beroliget og satte kancelli

rådens Cathrine øverst og derefter Eylerike. Nummer 
3 var kaptajninde v.d. Bergs datter, derefter en datter 
af rådmand Abel, kontrolleur Schmidts datter, en 
skipperdatter, en bagerdatter o.s.v., ialt 13 piger.

Efter at overhøringen var begyndt, hørte kapella
nen om enkelte mishagsytringer mand og mand imel
lem, men dem tog han intet hensyn til. Bysnak måtte 
ikke indvirke på en embedsmands beslutninger. Men 
en dag fik kapellanen brev fra ritmester L.E. v. Peter
sen, dateret 16. juni 1803.

Da ritmesteren havde for megen agtelse for hr. ka
pellanens tænkemåde til at tro, at han ikke skulle have 
uimodsigelige grunde til enhver af sine handlinger, 
havde det været ham meget ubehageligt at erfare, at 
hr. kapellanen »havde fundet for godt at betage min 
datter Eylerike den plads, som hende med rette til
kommer ved at sætte hende neden for jomfru Bruun«, 
og han ville gerne vide, om hun var fundet for »uop- 
lært« i hendes kristendom til at blive konfirmeret. »Jeg 
nødsages derfor, da det er enhver fars pligt at sikre sine 
børn mod al ufortjent ringeagt, at anmode Deres Vel
ærværdighed om, enten for eftertiden at sætte hende 
øverst, som er det hende med ret tilkommende sted, el
ler skriftlig underrette mig, om De finder hende udue
lig til at antages til konfirmation«.

Ritmesteren ville da lade hende eksaminere af en 
anden præst.

Da ritmesteren dagen efter med sit regiment skulle 
afgå til øvelse i Holsten, gjorde han den 17. ds. føl
gende notits til brevet: »Min pligt byder mig at forlade 
hus og familie, så jeg vil ikke se udfaldet af omskrevne,
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men beder Dem handle som en retskaffen mand«.
Denne skrivelse gjorde kapellanen meget ondt, for 

han havde ofte søgt at overbevise børnene om, »at sand 
menneskeværd ikke afhænger af rang og tilfælde, men 
at enhver, som gør ret og frygter Gud, er ham behage- 
lig«-

Imidlertid måtte kapellanen efter nogen tid kriti
serejomfru Bruun, fordi hun ikke passede sit arbejde, 
og da det ikke hjalp, straffede han hende ved at Hytte 
hende en plads ned, med den offentlige anmærkning, 
at hun ikke fik sin forrige plads igen, før hun viste mere 
Hid.

Herefter skete der to ting. Den 4. juli fik kapellanen et 
brev fra kancclliråd Diechmann. Han var meget for
tørnet. Kapellanen havde taget mere hensyn til bar
nets kundskaber end faderens rang, men da kapella
nen var gået ind på at undervise Cathrine, ville han 
anmode ham om at undervise hende således, at hun 
kunne beholde sin plads, ellers skulle hun konfirmeres 
et andet sted.

Nu kom kapellanen i vanskeligheder til begge sider, 
og hvad skulle han så gøre? »Jeg så her en strid, som 
ikke alene var højst ubehagelig for mig, men virkelig 
for ærgerlig, for den kunne ikke bilægges«, skriver 
han.

Men til alt held blev jomfru Bruun Hittig igen og 
kunne rykkes op på sin gamle plads som nummer et, 
men derved gled Eyrelike igen ned som nummer to, og 
så stod kapellanen der med det andet problem, som til
med blev forstærket.

Der skete nemlig det, at ritmester v. Petersen blev 
forfremmet til major og nu rangerede over både kan
celliråd og steddatter, men det vidste kapellanen ikke 
endnu. Han sad i Kolding og spekulerede over, hvorle
des han skulle takle ritmesteren.

Så kom han i tanke om, at general-superintendant 
Adler, da han i sin tid var præst ved den tyske kirke i 
København, var kommet om ved rang-problemet ved

at lade børnene trække lod om pladserne, og hans ef
terfølger havde syntes, at ordningen var så god, at han 
også brugte den.

Det ville kapellanen prøve. Børnene var jo alle lige 
i både kundskaber og flid, »og den gyldne sandhed var, 
at over for Gud var vi også alle lige, hans dom over os 
ville ikke blive bestemt efter vor rang i det menneske
lige selskab, men efter vor dyd og handlemåde«, skri
ver han. Det var første gang, kapellanen var blevet kri
tiseret, og han var interesseret i, at det også blev den 
sidste. »Vort kald tåler ingen skygge, når vi skal virke 
til mcnncskeheld, som vi bør«.

Han blev hurtigt klogere, for nede i Holsten sad v. 
Petersen, nyudnævnt major, og en dag fik han brev 
om, hvad der var hændt i Kolding, og han blev harm. 
Nu skulle der ske noget. Han ville klage til biskoppen, 
og det gjorde han den 29. juli.

Først forklarede han sagens gang, set med hans 
øjne, og fortsatte: »Af mig ubekendte årsager er min 
datter sat neden for jomfru Bruun, skønt ingen rang
forordning giver steddatteren rang efter stedfaderen. 
Det må hr. Lublau også selv have syntes, for af egen 
drift satte han min datter øverst, som det tilkommer 
hende, men nogen tid derefter faldt det ham atter ind 
at sætte jomfru Bruun øverst, og først da fandt jeg min 
datter ret fornærmet. Hr. Lublau ville egenmægtig 
spille gæk med al ret og god orden. Jeg tilskrev ham 
derfor og gjorde ham forestillinger i denne henseende 
og fordrede, at han enten skulle sætte min datter 
øverst, som det tilkom hende, eller skriftlig deklarere, 
om hun var uduelig til at konfirmeres til denne Mi- 
chelsdag, da jeg så ville lade hende af en anden præst 
eksaminere. Da han nu ikke ville gøre det første og 
ikke kunne deklarere det andet, og da min datter er så
ledes lært i kristendom og moralitet, at jeg kan under
kaste hende Deres Højærværdigheds egen eksamina
tion, så behagede det ham ikke at værdige mig svar på 
mit brev men lod det forblive, som det var, at jomfru 
Bruun stod øverst«. At ritmesteren var blevet forfrem-
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met, havde ikke generet kapellanen. Ritmesteren fort
sætter: »Men for alligevel ikke at lade mig ske min ret 
ville hr. Lublau hellere hyppe fornærmelse på fornær
melse og holdt derfor på et lige så forargeligt som un
der al kritik værende indfald, nemlig at sætte pigerne, 
ikke drengene, på spil, da han pålagde dem at trække 
lod om deres pladser, hvorved fædrenes rang og egen 
duelighed blev agtet for intet«. Rækkefølgen var nu 
blevet:

1. en bagerdatter
2. kontrollør Schmidts datter
3. Eylerike
6. jomfru Bruun

13. fru kaptajninde v.d. Bergs datter.

Kancelliråd Diechmann havde herefter ladet sin sted
datter konfirmere andetsteds.

Det ville den nyudnævnte major ikke. Han fordrede 
sin ret, og truede kapellanen med at »andrage hans 
forurettelser på behørigt sted«.

Den 13. august havde kapellanen tygget færdig på, 
hvad han ville svare biskoppen og skrev: »Jeg er blevet 
anklaget. Det ville gøre mig ondt, hvis jeg ikke troede 
på min uskyldighed«. Det er fredens, kærlighedens og 
enighedens bud, vi forkynder, og hvis vi ikke selv øve 
dette bud, hvad er vi da andet end lejesvende«. Hvad 
derefter skete, foreligger ikke, men 27. august skrev 
kapellanen: »For at gøre en ende på denne forargelige 
strid ... meddeler jeg hermed, at jeg på konfirmations
dagen vil lade børnene stå efter deres forældres rang på 
kirkegulvet, når de ikke ved dovenskab gør sig uvær
dige til samme«.

Kilder
Korrespondancen findes i Viborg Landssarkiv: Ribe bispearkiv: 
Urcgistrcrcet korrespondance ang. Brusk Herred 1790-1812 (C 
4-21).

91



Oplevelser og glæder ved slægtsstudier
Af E. og A.G. Astrup

I 1973 fik min broder en forespørgsel angående en 
slægt i Fredericia, idet spørgeren forventede, at han 
som fæstningsdreng havde rede på forholdene. Det 
havde han imidlertid ikke, og forespørgslen havnede 
derfor hos mig.

Dette satte imidlertid noget i gang i mig, og jeg 
erindrede, at der i min fars efterladenskaber var nogle 
notater om en del af familiemedlemmernes oprindelse 
og tilhørsforhold. Inden vi så os om, var både min 
kone og jeg godt i gang med slægtsstudier. Da vi ikke 
tidligere havde beskæftiget os med sådanne opgaver, 
begyndte vi naturligvis noget famlende. I familien 
verserede der en historie, der skulle have tilknytning til 
Føns præstegård. Det ville jo være spændende, om en 
sådan historie kunne bekræftes, så vi tog til Føns og 
blev godt modtaget af præsten, der dog måtte meddele 
os, at der ikke i kirkebøgerne i den aktuelle periode 
stod noget, der kunne berigtige vores historie. Præsten 
anbefalede os dog at lade være med at miste interes
sen. Vi kom også til at tale om Kolding, og det viste sig 
at præsten var student fra Kolding Gymnasium og 
endog havde været junker ved majfesten i rektor 
Bruuns tid -  og vores datter havde været majdron
ning, så der var nok at tale om.

Imidlertid havde vi et andet spor i Indslev, men 
denne gang måtte vi søge på kirkegården, hvor vi fik 
hjælp af graveren, der henviste os til kirkesangeren og 
kirkeværgen, der havde en protokol med oplysninger 
om gravsteder. Det viste sig, at det var på en stor gård, 
vi skulle henvende os for at få yderligere oplysninger, 
og her blev vi budt indenfor, og så viste det sig, at en

pige af vores familie havde tjent på denne gård, som vi 
fik forevist.

Besøget ledte os videre på sporet, dog blev vi nu klar 
over, at vi måtte på Landsarkivet i Odense for at 
komme videre tilbage i slægten, og dermed begyndte 
for alvor slægtsstudierne. Disse foregik i denne første 
tid på Landsarkivets gamle hyggelige læsesal, men in
teressen for slægtsstudier er blevet mere udbredt, og 
en ny læsesal med plads til betydeligt flere er senere ta
get i brug. Vi læste bøger om slægthistorie og lærte go
tisk håndskrift. Ved ihærdig indsats kan man i bl.a. 
kirkebøger, tingbøger, skøde- og præsteprotokoller 
finde de oplysninger, man søger. Det føles som en per
sonlig sejr, og man erhverver sig ny indsigt til belys
ning af den opgave, man arbejder med, men dermed 
også mange gange grundlaget for videre undersøgel
ser.

Ofte er det nødvendigt, at man må søge på familier
nes sidegrene, og undertiden dukker oplysningerne 
frem på mirakuløs vis. Som et eksempel på sidst
nævnte kan følgende oplevelse beskrive: På Landsar
kivet i Åbenrå sad vi og arbejdede med slægten på 
spindesiden, da jeg pludselig lagde mærke til et navn, 
der havde en vis tilknytning til vore aner i Rye Mølle. 
Det drejede sig om møllerens datter, der i Tyrstrup 
sogn havde fået et barn. Det oplystes, at hun boede hos 
sin farbroder, der var smedemester i Tyrstrup. Han 
havde, ligesom møllerens datter, et karakteristisk ef
ternavn, og det er altid en stor hjælp.

De sønderjydske kirkebøger udmærker sig alminde
ligvis ved at være særdeles beskrivende, hvorfor det

92



var nærliggende at søge yderligere oplysninger om 
smeden. Det gav gode resultater om hans ægteskab og 
børn, men af særlig interesse i denne forbindelse var, 
at det ved hans død blev oplyst, hvem hans forældre 
var, og at disse havde boet i Hald smedehus i Dollerup 
sogn. Dermed oplystes således også møllerens oprin
delse, der ellers havde været skjult. I Aarhus Stifts Aar- 
bøger er oplyst, at netop denne møllers oprindelse var 
ukendt. En sådan helt ny oplysning er som at vinde i 
lotteriet.

Mange andre gange er udbyttet af et arkivbesøg me
get magert, men det må ikke glemmes, at også udeluk
kelsesmetoden er af værdi, og at selv små oplysninger 
kan indebære kimen i sig til videre bearbejdning. I et 
skifte efter møllerens forgænger, der også var en forfa
der, var der en oplysning under boets formue om en 
beskeden arv. Nærmere undersøgelse viste, at denne 
havde forbindelse til Nykøbing Mors. I skifteprotokol
len fra 1721 var der her en redegørelse, der gav oplys
ninger om slægten tilbage til ca. 1560. Dette materiale 
fandt vi på Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg. Vi 
har også været på Rigsarkivet, herunder Forsvarets ar
kiver, og på Landsarkivet for Sjælland. Det må dog 
ikke overses, at mange lokalhistoriske arkiver har er
hvervet mange arkivalier af lokal karakter, men også er 
i besiddelse af kopier af meget af det stof, der forekom
mer på landsarkiverne, især kirkebøger. Selv har vi i 
vid udstrækning benyttet os af Kolding Stadsarkiv, 
samt lokalhistoriske arkiver i Fredericia, Børkop og 
Vejle. Har man lyst til at begynde slægtsforskning, kan 
det lokalhistoriske arkiv meget vel være det sted, man 
henvender sig.

Ved undersøgelser i Åbenrå lykkedes det også en
gang at finde ud af, at der på spindesiden var familie
relationer til en præst i Sdr. Stenderup, og nu tog sagen 
fart, for i litteratur, der fandtes på arkivet, lykkedes det 
også at finde præstens forældre, der var præstefolk i 
Jerslev i Nordjylland. Ved sidstnævnte præsts død i 
1699 var der et betydeligt skifte med mange gode op

lysninger om såvel familien, som de materielle efterla
denskaber. I adskillige skifter efter afdøde aner har der 
været både sølvkrus, sølvbestik samt såvel sølv- og 
tinknapper. Skiftet efter præsten i Jerslev var stort og 
stod på gennem lang tid, men her var der tale om 
guldknapper med diamanter. Videre oplysninger 
førte langt omkring til tolddirektøren i Helsingør, som 
iøvrigt stammer fra Haderslev, hvor hans far var 
amtsskriver, til Flensborg, Wilster og Hamborg. Da 
tolddirektørens barnebarn blev døbt, var ingen rin
gere end kong Frederik III fadder, og ved skiftet efter 
tolderen fremgår det, at han, foruden flere ejen
domme, efterlod sig en rustning. Tolderens familie ef
terlod sig endda noget, der kan opleves den dag i dag. 
En søster og svoger skænkede således i 1641 en alter
tavle til Domkirken i Haderslev, hvoraf dog nu kun et 
par portrætter er tilbage, men ca. 35 år senere skæn
kede familien i 1677 en sølvalterkande, der iflg. oplys
ninger fra en kirkebetjent, der foreviste den for os, sta
dig bruges ved altergangen.

Tolddirektørens kones familie har også efterladt sig 
spor. Udsmykning af prædikestolen og en stolegavl 
med slægtsvåben i Set. Olai kirke i Helsingør og i Sorø 
kirke en fin ligsten over deres datter og svigersøn.

Sønnen til præsten i Sdr. Stenderup var gift med en 
datter af degnen, hvis kone var datter af den tidligere 
degn, der som 78-årig efter 44 års tjeneste i degneem
bedet, med kirkeautoriteternes godkendelse, kunne 
overdrage embedet til sin svigersøn. Denne gamle 
degn er efter navnet at dømme søn af Sdr. Stenderups 
første sædedegn, der tiltrådte bestillingen i 1638.

En anden gren af slægten har relationer til Seest, og 
dette kom for dagen ved en barnedåb i Fredericia Tri
nitatis. Det fremgik nemlig, at barnets fader var død 
på Anholt, og han hed Hans til fornavn og blev kaldt 
Seest. Det blev til flere besøg på Landsarkivet i Viborg 
for at finde ud af, hvem han var. Hvis det var muligt 
at finde den søgte person, måtte det være i lægdsrul- 
lerne. Her blev han fundet i Taulov. I lægsrullen op-
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Ægteparret Astrup i gang med slægtsforskningen på Kolding Stadsarkiv, 1989. T il høres ses Inga Bjerregaard og H . C. Ervald.

lystes, at han var faldet under »Affaircn« på Anholt, 
endvidere var faderens navn oplyst. Nu blev det ved 
besøg på Rigsarkivets 3. afd., Forsvarets Arkiver yder
ligere bekræftet, at den pågældende var skarpskytte, 
og at han var død på Anholt den 27. marts 1811. På 
baggrund af disse oplysninger blev han fundet i folke
tællingen i 1787 og der også, faderens, moderens og

hans søskendes navne. Moderen viste sig at være af gam
mel Seest-familie, og det til faderens navn tilføjede 
Randbøl førte via en fæsteprotokol til oplysningen om, 
at han havde fripas fra Engelsholm gods ved Vejle.

Blandt glæderne ved slægtsstudier er, at man gerne 
vil se de steder, hvor anerne har levet og vide noget om 
forholdene de forskellige steder.
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Man kan også komme ud for makabre oplevelser, når 
man studerer slægtshistorie. Følgende oplevelser fra 
anernes verden beskriver et par forhold: En mor og 
hendes datter fra Asperup fik i september måned i 
1825 kørelejlighed fra Kiærby til Odense, hvorfra de 
gik til Ellerup for at besøge deres svigersøn og svoger, 
som netop kort forinden havde mistet sin kone. Be
søget drejede sig om, at de skulle hente en datter af 
svogeren. Denne datter skulle i pleje hos en moster i 
Asperup. Ved ankomsten til svogerens hus blev mor og 
datter vel modtaget. De fik noget gammelt øl og noget 
smørrebrød. Da de havde gået langt, og det var ud på 
aftenen, gik de kort efter til ro. Nogen tid senere blev 
datteren utilpas med opkast og »stolegang«, hvorfor 
moderen, der lå i samme seng, tilkaldte svogeren og 
tjenstepigen. Den syge fik derefter noget kamferbræn
devin, men forinden havde hun dog fået noget mad og 
mælk, hvorefter de atter gik til ro. Den syge klagede 
stadig over voldsomme smerter. Moderen var af træt
hed faldet i tung søvn, og da hun vågnede om morge
nen, var datteren død.

Dette satte retsmaskineriet i gang. Den fungerende 
stiftsfysikus obducerede den afdøde, ogen fuldmægtig 
konstitueret i herredsfogedens sted noterede lægens 
observationer.

Af dennes rapport fremgik det, at den afdøde, ved 
de to herrers ankomst, lå på et bord afklædt til begra
velse. Ved at foretage den udvendige inspektion af le
gemet fandtes ingen udvortes læsioner eller andet tegn 
på vold. Det var et fruentimmer af middelvægt på 
imellem 30 og 40 år. Man undersøgte nu, i en meget 
detaljeret beskrivelse, hjernen og otte organer og 
kunne fastslå, at afdøde var svanger i tredie måned. 
Ved de videre undersøgelser fandtes der i maven en 
rødladen væske af omtrent 3 pægle, hvori fandtes et 
hvidgulligt pulver. Både væsken og denne klump blev 
gemt, det første i en flaske, det andet i tredobbelt pa- 
pir

Af retsagens videre forløb, denne strakte sig over

lang tid, fremgik det, at den afdøde var blevet forgivet 
med rottekrudt (arsenik).

Sagen var dog omgivet af megen mystik, for det var 
vanskeligt af fastslå, hvor afdøde havde fået giften i sig. 
Det fremgik nemlig af den meget omfattende forhørs
beretning, at såvel moderen som datteren og svogeren 
havde spist af samme mad og drukket af samme kar. 
Endvidere fremgik det, at mor og datter undervejs 
kun havde spist og drukket, hvad de havde haft med 
hjemmefra, og at de havde delt dette med den kusk, 
med hvem de havde fået kørelejlighed, uden at han 
havde lidt nogen skade. Så vidt kan ses, blev sagen al
drig opklaret.

Den anden voldsomme sag drejer sig om en herredsfo
ged i Bukkerup. Herredsfogeden havde pådraget sig 
lensmandens vrede, fordi han havde fældet nogle 
træer i sin skov, hvad han ikke mente angik Eske Bille, 
der som lensmand boede på Hagenskov. Denne havde 
imidlertid en anden opfattelse af sagen, og i hans irri
tation over denne halstarrige herredsfoged, lod han 
ham efter en dom hænge i ladeporten, samtidig med 
at han inddrog såvel herredsfogedens gård som en an
den gård i sammes besiddelse.

Forud havde der været flere retssager mod herreds
fogeden, der ikke ville lade sig kue af lensmanden. Den 
i 1520 eksekverede henrettelse blev imidlertid af fami
lie og bønder indbragt for kong Christian II, der efter 
en undersøgelse omstødte den afsagte dom mod her
redsfogeden. Det endte med forlig mellem Eske Bille 
og herredsfogedens familier. Eske Bille måtte betale 
erstatning for mordet på herredsfogeden, »hvis bene 
blev nedtagen og begravede i kristen jord«, og dertil 
betale begravelsesomkostningerne.

Blandt anerne er også fiskerne ved Tirsbæk strand. 
Her er om en gammel fiskerkone at berette, at hun bo
ede i en hytte ved stranden. Hun havde en enlig ko, 
som hun stedse sørgede for ved time for time at flytte
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den hen, hvor græsset forekom hende mest friskt og 
grønt. Var hun sikker på ikke at blive opdaget, trak 
hun endogså koen udenfor de områder, der var stillet 
til hendes rådighed iflg. hendes fæste. Hun lod da koen 
græsse på herremandens eng, for som hun sagde: »Ge
neralen har græs nok«.

Det var hende tilladt at samle brænde i skoven ikke 
langt fra, hvor hun boede, men det kneb for hendes 
gamle ben at gå derhen, hvorfor hun uden videre tog 
de nærmeste gærder og puttede dem kakkelovnen. Da 
slottets gartner engang overværede det, bebrejdede 
han hende dette, hvortil hun svarede: »Tie han blot 
stille, veed han ikke, at man altid tager Gærderne ind 
om Vinteren, og igen sætter dem ud om Foråret«. Da 
hendes hytte blev for brøstfældig og truede med at 
falde sammen over hende, ville man have hende til at 
flytte til hospitalet i Engum, men nej, hun kunne ikke 
undvære havets brusen, som hun havde været vant til 
siden hun som et-årig kom til dette sted, og sådan blev 
det. Hun havde dog måttet indvilge i at flytte til et an
det hus ganske nær den gamle hytte.

Som det fremgår, er oplevelserne mangeartede, men 
det skal ikke nægtes, at er man først blevet optaget af 
denne hobby, kan den være særdeles tidkrævende. Det 
er nødvendigt at dokumentere alt, før nye oplysninger 
kan godtages, men der er også mange glade stunder, 
når det lykkes at få brikkerne til at falde på plads. Så 
skulle nogen heraf fatte interesse for at undersøge egen 
slægt, ønskes der god fornøjelse.
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Saltet i Harte, en kommentar
Af H.C. Ervald

»Det hvide guld fra Harte« således lyder en artikel i 
Koldingbogen 1989, skrevet af Edvard Køhrsen, og 
»guldet« er saltet, som udvindes på et saltværk ved 
Kolding i det 16. århundrede.

At salt har været noget meget værdifuldt, er der in
gen tvivl om. Det har -  næsten helt op til vore dage - 
været uundværligt for opbevaring af fødevarer.

I artiklen fortælles, at saltet blev udvundet af salt
holdigt vand, som efter alt at dømme skulle komme fra 
en saltbrønd, som har ligget i den nuværende Stalle- 
rup sø. Endvidere omtales, at det salte vand fra Stalle- 
rup sø ledtes gennem en ca. 4 km lang kanal til et salt
værk, som har været beliggende nordvest for Kolding 
Vandværk ved Stadionvej.

Det er en interessant artikel, men at der skulle have 
været en saltbrønd i Stallerup sø lyder usandsynligt, 
og at saltvandet skulle komme fra Stallerup sø, stem
mer heller ikke med I.O. Branddorffs artikel om »Det 
gamle Saltværk ved Kolding« i Vejle Amts Arbog, 
1921.

I.O. Brandorff vidste fra P. Eliassen, at der havde 
eksisteret et saltværk ved Kolding. I artiklen fra 1921 
skriver han, at han som medlem af vandværksudvalget 
havde lejlighed til alle oplysninger om Kolding Bys 
Vandforsyning. I 1907 lod vandværket grave 3 nye 
brønde for at tilfredsstille det stigende vandforbrug. I 
arbejdet med dette afskar man et kildevæld, som forsy
nede boelsmand Foged på matr. nr. 30 af Harte (ca. 
250 m vest for vandværket) med vand. På Brandorffs 
forespørgsel om, hvorfor Foged ikke havde en brønd 
på sin ejendom, svarede Foged, at vel havde han en

brønd, men vandet i den var salt.
I 1909 skulle vandforsyningen igen forøges. Der 

foretoges ialt 22 boringer, hvoraf 5 boringer gav vand, 
der indeholdt fra 3,7°/00 til 19,7°/00 saltsyre. Disse bo
ringer blev kasseret som ubrugelige for vandværket. I 
1914-15 udførtes yderligere 2 dybdeboringer på vand
værkets grund. I den ene boring fandtes i 48 m dybde 
rigeligt saltvand. I den anden boring fandtes i 35 m 
dybde så rigeligt saltvand, at det af sig selv kunne løbe 
oven ud af røret.

I 1916 foretoges en ny række boringer. I en boring i 
engen lige ind til Fogeds ejendom fandtes saltvand i 
10,5 m dybde indeholdende 19,96°/OO saltsyre d.v.s. 
0,32% salt = 3,2 gram pr. liter vand.

Brandorffs konklusion var derfor: at i engene om
kring Fogeds ejendom fandtes saltvand, og at der af 
det kunne udvindes brugeligt salt, og at det var her 
den middelalderlige »saltbrønd« havde været.

Men hvorfra saltvandet i undergrunden stammede, 
kunne eksperterne ikke forklare. Men at der har været 
et saltværk, og at man har udvundet salt er ifølge de hi
storiske kilder en kendsgerning, og stedet for saltvær
kets og saltbrøndens placering må antages at være kor
rekt, som Brandorff fortæller det. Begge steder er 
forøvrigt vist på kortet i Koldingbogen 1989, side 59.

Man kan undre sig over det kolossale kanalarbejde, 
der er udført fra Stallerup sø til stedet ovenfor saltvær
ket - 4,2 km kanal gennem et vanskeligt terræn. På 
lange strækninger har man måttet afstive kanalsiderne 
med tømmer og planker. Et besværligt og dyrt ar
bejde, blot for at lede vand til et møllehjul, som har
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skullet trække et primitivt pumpeværk for optagning 
af det salte vand fra »saltbrønden« - et arbejde som jeg 
synes, nogle få mænd med nogle spande kunne have 
klaret.

At kanalen fra Stallerup sø har ført fersk vand, lige
som kanalen i dag til vandkraftværket ved Harte, er 
sikkert, det er også Brandorffs konklusion. Havde der 
f.eks. været saltvand i en brønd eller kilde i eller ved 
Stallerup sø, havde man nok også placeret saltværket 
der på stedet.

På sit forløb har kanalen modtaget tilløb af fersk 
vand fra forskellige vandløb samt overfladevand fra 
det omkringliggende terræn. Havde kanalen tran
sporteret saltvand, ville det således være blevet meget 
fortyndet.

Når man ser på det af landinspektør L.P. Elling vi
ste kort over kanalen med højdekurver til kanalens 
bund, bemærker man, at kanalen har været udført 
med et jævnt og svagt fald fra kote 27,43 til kote 19,48 
= ca. 8 m på 4,2 km = 2°/00 (2 mm på hver meter). 
Man har altså sparet på faldet. Dette har ikke været 
nødvendigt for drift af den evt. vandmølle med pum
peværk ved saltbrønden.

Man kan så spørge -  har der været en anden mening 
med denne store investering i en ferskvandskanal fra 
Stallerup sø og tæt ind til Kolding by? Det kan man 
kun gætte på. Måske er kanalprojektet en fejltagelse - 
en fejlinvestering. Man har måske ikke været helt klar 
over højdeforholdene. Man har måske tænkt, at man

fra kanalens endepunkt har kunnet føre vandet videre 
gennem en træledning op til slottet. Men det ligger ka
nalens endepunkt for lavt til i kote 19,48. Slottets 
gårdsplads ligger i kote 23,50. Man kunne også fore
stille sig, at man ved kanalens endepunkt har kunnet 
placere et møllehjul, som så igen har kunnet trække en 
vandsnegl, som har løftet vandet op til en højere lig
gende kanal eller vandreservoir, hvorfra vandet gen
nem trærør har kunnet løbe til slottet.

Billedet viser, hvordan Anne L . Jacobsen, Kolding Kunsthåndværker
skole, forestiller sig, at saltværket har set ud. I  billedets baggrund ses 
Kolding by og slottet. Møllehjulet trækker en primitiv pumpe, som pum 
per saltvandet op fra  saltbrønden. Fra pumpen løber saltvandet gennem 
et grenværk (gradeværk). Hervedfordamperen del a f  vandet. Det nu lidt 
mere salte vand ledes herefter til nogle flade jernbakker. Her fordamper 
vandet (sydes), idet derfyres under jernbakkerne. Når vandet erfordam
pet, skrabes saltet ud a f  jernbakkerne.
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En kommentar til en kommentar om saltet i Harte
Af Edvard Køhrsen

At der har været en saltholdig kilde ved Alpedalsvej på 
matrikel nr. 30 er beviseligt, og det menes også at være 
korrekt efter gamle fortællinger at dømme, at selv salt- 
mølleproduktionen fandt sted overfor denne kilde, ca. 
19,8 m over åen. Det var derfor nødvendigt at have et 
pumpesystem, som kunne pumpe denne saltkildes 
vand op hertil. Kanalsystemet fra Stallerup sø til møl
lestedet ved Alpedalsvej på 4,1 km kunne være den 
kraft, der skaffede energien til pumpen, men det vand, 
der kom fra Stallerup sø indeholdt formentlig også 
salt.

Brandorff mente, at den kunne have indeholdt salt, 
for han skrev i 1903 i Kolding Folkeblad, at det var dej
ligt, om Nationalmuseets folk kunne se på den »salt
grøft«, der var at se på Kirkedalgårds mark i Harte. 
Han skriver, at denne saltgrøft var kendt i generatio
ner, og det giver også en af forklaringerne på, hvorfor 
man borede efter salt mindre end 200 m fra Kirkedal
gårds mark.

Om den såkaldte saltrende i virkeligheden kun har 
ledt ferskvand, vil naturligvis ikke kunne besvares så 
mange år efter, og selve saltkildestedet er også svært at 
udpege. Der kan jo også have været flere kilder. Borin
ger i området i 1916 viste, at der var saltholdigt vand 
flere steder i engbunden.

Det kan også nævnes, at man i Tyskland undertiden 
hentede det saltholdige vand ret langt fra selve salt- 
møllestedet for derved at få en »saltmøllecentral«, så 
undgik man at bygge flere møller, end nødvendigt var.

Såfremt vandet fra Stallerup sø ikke indeholdt salt, 
synes det mærkeligt, at man placerede saltmøllen

næsten på toppen af dalsiden og ikke ved siden af salt
kilden. Det er også besynderligt, hvorfor renden blev 
lavet helt fra Stallerup sø og ikke fra Grønsø -  såfremt 
vandet var ferskt. Boringerne i Harte i 1936-37 viste 
saltholdige dannelser i borevandet. I følge optegnelser 
fra Kolding Vandværk viste også boringer foretaget i 
Harteområdet helt op i 1950’erne, at der var salt i un
dergrunden i Harte-området. Kolding Vandværk fik 
så i stedet vand fra Trudsbro, hvor der ikke er salt.

Med hensyn til dronning Dorotheas saltværk, så 
mener jeg ikke, det var nogen fejlinvestering. Møllen 
kom i gang, og der blev produceret salt.
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Koldingbegivenheder
1. september 1989 -  31. august 1990
Af Søren Flø Sørensen

Pressen
Dagbladet Børsen opgiver sin redaktion i 
Kolding til nytår efter kun 16 måneder i 
byen.(27/9)

Morgenavisen Jyllandsposten opretter re
daktion i Kolding fra 1. marts og får lokaler 
på Sdr. Torv. (24/10, 13/1, 2/3)

Fra 29. november udsender Folkebladet 
Sydjylland en ny ugeavis gratis til alle hus
stande. Den får navnet Kolding Posten. 
(11/11)

Lokal Avisen, der i 1*4 år er udgivet af Rc- 
klamchusct, lukker med øjeblikkelig virk
ning. Arsagen er Kolding Posten, som totalt 
har slået bunden ud af annoncemarkedet. 
Lokal Avisens ejere har lidt et milliontab, og 
Rcklamchuset må lukke. (2/2, 3/4)

Nærradioerne har dårlig økonomi. Rekla
meindtægterne svigter. Byens ældste nærra
dio Kolding Nærradio går til skifteretten 
med konkursbegæring og lukker med en 
gæld på 540.000. (12/9, 19/9). Der er dog al
lerede taget initiativ til oprettelse af en ny 
fagbevægelses-radio udelukkende baseret 
på frivillig arbejdskraft. Kolding Nærradio 
genopstår under navnet Nærradioen i Kol
ding. (23/10, 30/10) Samtidig lukker Kanal 
Kolding, der har haft baggrund i Folkebla
det Sydjylland. (24/10, 10/11) Radio Kol
dings daglige leder indgiver konkursbegæ
ring mod radioen, og radioen indstiller 
virksomheden. Folkebladet starter dog igen 
egen lokalradio via en forening »Lokalradi
oen i Kolding«, der overtager navnet Radio 
Kolding. (10/3, 14/3, 23/3) Dronning Margrethe taler ved genindvielsen a j  Koldinghus den 1. september 1990. (Foto: N ils Rosenvold)
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Fra 1.1.1991 vil Jydske Tidende og Vestky
sten fusionere. Det skal være en morgenavis, 
der kommer til at hedde Jydske-Vestkysten. 
(20/7)

Kirker
En billedfrise,»Påskefrisen«, af billedkunst
neren og kirkesangeren Verner Schmidt af
sløres ved Sdr. Bjert Kirke. (8/4)

Fra 1993-94 flyttes konfirmationen fra 7. til 
8. klasse efter ønske fra kommunens præ
ster, for at konfirmanderne skal blive lidt 
mere modne. (29/5, 31/5)

Kolding Kommune
Gas- og varmeprisudvalget har underkendt 
en voldgiftskendelse, således at Kolding 
Kommune kun skal betale halvdelen af det 
beløb som voldgiftskendelsen fastsatte. Be
løbet skulle betales til de kommuner, som 
har afleveret affald til kommunens fjernvar
meværk. (7/9)

Budgettet for 1990 skal reduceres med 20 
mill. Der indgås budgetforlig mellem So
cialdemokratiet, De Konservative og K ri
steligt Folkeparti. Skatten bliver sat ned 
med 0,3%. 16 ud af 25 stemte kommunens 
90-budget igennem. Der skal skæres 5,7 
mill, på kontoen for bistand og pleje, mens 
20 mill, skal findes ved rationalisering af 
den kommunale administration. (26/9)

En debatavis om Koldings ældrepolitik hus- 
standsomdclcs. Et af tilbuddene fra social
forvaltningen er, at de, der vil give udtryk 
for nogle synspunkter om ældrepolitik , kan 
låne en journalist hos kommunen. (15/9)

For at spare penge vil Kolding Kommune i 
de kommende år ikke selv foretage bygge
modning af jord, men overlade det til pri
vate bygherrer. (24/9)

Den konservative byrådsgruppe går ind for 
privatisering og brugerbetaling. (28/9) 

Amtsskatten bliver uændret 9,2%. (30/9)

Byrådssalen på Koldings rådhus modernise
res og indvies 6. januar. Det besluttes at gen
anvende de gamle møbler fra den gamle by
rådssal. (12/11, 30/12, 20/1)

Hovedemner fra kommunevalget den 21. no
vember 1989 er skolenedlæggelser, kommu
neskatten, det kommunale pengeforbrug og 
Center Nord. Til byrådsvalget opstiller 133 
kandidater og 3 nye lister: Borgerlisten, 
R ød’erne og Fælles Kurs. (25/10)

Kommunevalget 21. november blev et chok
valg for Socialdemokratiet, der blev halve
ret. Byrådets sammensætning blev: 6 Soci
aldemokrater (- 6), 3 Konservative (- 1), 6 
SF ( + 2), 5 Venstre ( + 1), 2 Fremskridtspar
tiet ( + 2), 1 Kristeligt Folkeparti (uændret) 
og 2 Borgerlisten ( + 2). »Festen er forbi« stod 
der på R ød’ernes valgplakat og i flere aviser 
dagen efter. 10 byrådsmedlemmer forlader 
byrådet og 10 nye kommer ind. Det lykkes 
for Per Bødker Andersen at bevare borgme
sterposten for Socialdemokratiet støttet af 
SF, Borgerlisten og Kristeligt Folkeparti. 
Hans Lind bliver 1. viceborgmester og Jø r
gen Jessen 2. viceborgmester.

Amtsborgmester Erling Tiedemann fort
sætter, og 3 nye koldingensere vælges til 
amtsrådet, nemlig Jørgen Fastrup (SF), 
Dora Rossen (Z) og Peter Skov Christensen 
(V). Jørgen Fastrup trækker sig dog umid
delbart efter valget af helbredsgrunde. 3 
andre koldingensere forlader det: Annelise 
Riisager (S), Bent Hansen og Poul Sørensen 
(C), der ikke genopstillede. (23/11)

Skatteministeren lægger op til, at distrikts
toldkamrene i Kolding og Fredericia skal 
lukke, og Told- og skattestyrelsen for hele 
amtet samles i Vejle. Borgmesteren kæmper 
for, at det bliver, idet Kolding har flest told
kunder, men Told- og skattestyrelsen beslut
ter at lukke Kolding Distriktstoldkammer den 
1. oktober 1990. De 120 medarbejdere flyt
tes til regionskontoret i Vejle. (2/2, 4/2, 9/6)

Advokat Henning Lyhne forlader byrådet. I 
hans sted indtræder assurandør Poul Ager
toft. (7/2)

Der skal skæres kommunale stillinger i ad
ministrationen, men man regner med, at 
det kan ske ved naturlig afgang. (27/2)

Foreninger
Den nystartede forening »Koldinghus. For
ening af Slægtsforskere« har 50 medlem
mer, oplyste formanden Irene Jensen ved 
foreningens første møde (7/9)

Landsforeningen for Bøsser og Lesbiskes 
Sydjyllands-afdeling har fået egne lokaler 
på Dyrehavegårdsvej og samtidig et AIDS- 
informationskontor. (24/9)

Et bofællesskab for 8 handicappede etable
res i samarbejde mellem AAB og Evnesva
ges Vel. (28/9)

En lokalafdeling af Visens Venner stiftes i 
Kolding. Anders Dybdal vælges som for
mand. (3/2)

Foreningen af Arbejdsgivere ved Kolding 
Havn opretter i anledning af sit 100-års jub i
læum et fond til unge medarbejderes uddan
nelse og udlandsophold. (10/5, 23/5)

Uddannelse
Der er truffet aftale mellem Kolding Kom
mune og Undervisningsministeriet om, at 
Kolding Børnehaveseminarium flytter til 
Kolding Seminarium på Dyrehavevej og 
Handelshøjskole Syd til det gamle sygehus. 
(7/9) Kolding Børnehaveseminarium indle
der flytningen omkring nytår (29/12) og 
Handelshøjskole Syd til 1. august 1990. 
(16/9, 31/7)

Kolding Børnehaveseminarium markerer 
sit 25 års jubilæum med et stort optog gen
nem byen .(27/9)

Kolding Tekniske Skoles dyrebrugsuddan- 
nclse flyttes fra Lilballe til Vinding ved 
Vejle. (14/9)

Vonsild får skolefritidsordning med 36 plad
ser. (3/11) Brandkjærskolen får skolefritids
ordning med plads til 70. (1/6, 27/6) Ialt 405
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nye pasningspladser er etableret af kommu
nen i 1990, størstedelen skolepasningsord
ninger. (28/6)

Lærerne på de kommunale skoler har sagt ja  
til stemmeret i de nye skolebestyrelser, der 
oprettes pr. 1.1.90. (17/9)

Der bliver kampvalg til skolebestyrelserne 
på 7 skoler: Lyshøjskolen, Bramdrup Skole, 
Dalby Skole, Dyrehaveskolen, Nørreskov- 
skolen, Aalykkeskolen og Sdr. Bjert Cen
tralskole. (9/2, 11/2, 13/2)

Kreaktivcentret, der har hørt under LOF er 
fra 1. januar blevet en selvejende institution 
med bestyrelsesrepræsentanter fra LOF, 
FOF, Dansk Arbejdsgiverforening, Kolding 
Kommune og Arbejdsformidlingen. G rund
holdningen er forsat borgerlig liberal i mod
sætning til den anden daghøjskole »Møde
stedet«. Kreaktivcentret og oplysningsfor
bundene flyttes fra Set. Nicolai Skole, hvor 
afdelinger af Socialforvaltningen til gen
gæld flytter ind midlertidigt, indtil nybyg
geri på den anden side af Skolegade kan gø
res færdigt. (6/6, 7/6, 13/6, 13/7) Oplys
ningsforbundenes flytning medfører at Klo
stergårdens åbne værksteder kun er åbne én 
gang om ugen. (5/8)

Kolding Højskole modtager elever fra den 
konkursramte St. Restrup Højskole og for
dobler hermed elevtallet i en tid, der er van
skelig for højskolerne. (9/3)

Det besluttes at lukke Nørreskovskolen se
nest i 1992 samt at flytte 4.-7. klasse fra Sdr. 
Stenderup Skole til Sdr. Bjert Skole. (15/3) 
Skolenedlæggelserne vækker heftig debat, 
og omlægningen i Sdr. Stenderup mister sit 
politiske flertal. I stedet indføres samlæsning 
i Sdr. Stenderup. (27/3) Nørreskovskolens 
lukning fastlægges til 1. august 1991. (1/6)

Skolebestyrelsen i Dalby fortsætter sit ar
bejde bortset fra formanden, Ruth Oster
gaard Poulsen. Planerne om en friskole i 
Dalby er lagt i mølpose. (23/5) 

Omlægningen af det statslige tilskud til fri

tidsundervisning betyder, at Kolding mister 
7 mill, om året p.g.a. det høje aktivitetsni
veau. (18/8)

Kultur
De Danske Brændevinsamatører har frem
stillet en speciel Kolding-bjesk af udtræk fra 
planter i Den Geografiske Have. (9/9)

Franciska Clausen Samlingen på Kunstm u
seet Trapholt åbner. Der er tale om en åre
målsbestemt deponering. (9/9)

Biblioteket fylder 50 år i Jernbanegade med 
ønsket om et nyt og mere brugervenligt bib- 
liotek.(24/9) Samtidig indleder biblioteket 
udlån af edb-disketter. (27/9) Et begrænset 
udlån af videofilm indledes ved nytår 1990.

Kunstmuseet Trapholt har fået en ny skulp
tur: »White Rabbit« af den postmodernisti
ske kunstner Lars Ravn. Den placeres ved 
indgangen til museet. (30/9)

Kulturforvaltningen arrangerer 2 lørdage i 
oktober kulturrundture med introduktio
ner til forvaltningens institutioner. (3/10)

I efterårsferien arrangerer Kunstmuseet 
Trapholt dragebygning og dragefestival. 
(18/10, 23/10)

På Vestertorv indvies Ole Christensens 
skulptur. (28/10)

I lighed med andre biblioteker begynder 
biblioteket i Kolding at sælge kasserede bø
ger. (2/10) Det bliver en stor succes, ca. halv
delen af bøgerne sælges ved det første bog
salg. (30/11, 4/12)

En mammutudgave af Klodshans blev op
ført af 150 medvirkende fra Sdr. Bjert. Ko
ordinator var den professionelle instruktør 
Bent Blindbæk. (13/11)

Sans Souci, der enten må gå konkurs eller i 
betalingsstandsning, reddes af Ejendoms
selskabet Industrien, så både Koldingre- 
vyen og Sans Souci kan gennemføres i 1990.

(23/1-25/1) Arkitektfirmaet Erik Madsen/ 
Jens Roskjær redder Sans Soucis 40 årsjubi- 
læums forestilling med et kapitalgrundlag 
på 550.000 kr. (10/5) Jubilæumsforestillin
gen bliver en succes med fine anmeldelser. 
(5/8, 6/8)

En studiekreds i Strandhuse arbejder med 
lokalområdets historie under ledelse af Erik 
Voss. (4/2)

Gamst Blomster indvier en skulptur udført 
af Hanne Kuis. (8/2)

Museet på Koldinghus fejrer 100-året den 
19. februar med en udstilling af de første 500 
genstande, museet fik. (11/2, 17/2, 20/2) 
Museet på Koldinghus har rekordstort antal 
besøgende p.g.a. restaureringen af slottet. 
(12/6)

Kolding-revyen »Helt til grin« kunne efter 
Jydskes mening have været mere bidende. 
Folkebladet Sydjylland kalder den venligt 
drillende præget af vitalitet og spilleglæde. 
(25 og 26/2)

Nina Fabricius foretager for Museet på Kol
dinghus og Haderslev Museum en undersø
gelse af de store gårde i området mellem 
Kolding og Haderslev. (24/4)

Wasköning og Walters nyopførte bygning på 
Kokholm indvies med afsløring af et kunst
værk udført af Knud Hegnet. (17/5)

Socialt arbejde
Sygeligheden blandt hjemmehjælperne er 
formindsket efter at de nu arbejder i grup
per mod tidligere enkeltvis. (17/9)

Ved Munkebo Fritidscenter er igangsat et 
projekt i samarbejde med Munkevængets 
skole, socialforvaltningen og politiet. Græn
serne mellem institutionerne skal gøres 
mere flydende, og der skal et samarbejde i 
gang med kvarterets beboere og forældrene. 
Hensigten er at skabe en »landsbyatmos
fære«. Første trin er åbning af en junior- og 
ungdomsklub. (27/9, 30/9)
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Hotel Koldingjjord indvies april 1990. (Foto: Ludvig D ittm ann)

I Sdr. Stenderup indvies Stentoft ny pleje
center. (23/10)

80 familier får julehjælp af Frelsens Hær 
(19/12), og Julcmærkckomitecn supplerer 
resolut med penge, så flere kan hjælpes. 
(21/12)

Sundhed for Alle-prisen går til selvhjælps
grupperne, d.v.s. til initiativtageren Lisbeth 
Bonde Petersen, til Sdr. Bjert og Sdr. Sten
derup Husholdningsforening, og til amts
læge Vagn Christensen fra Ringkøbing. 
(14/3, 24/3)

Selvhjælpsprojektet, som startede for tre år 
siden, udvides stadig. Der er nu op mod 45 
selvhjælpsgrupper. (20/1)

Det Rullende Galleri, projektet under soci
alforvaltningen, der skal få unge bistands
klienter ud på arbejdsmarkedet, har været 
en stor succes, og projektet forlænges i 1990. 
9 fra Det Rullende Galleri danner teater- og 
musikværksted: To Act-Teatret. (11/2) Des
uden igangsættes et nyt projekt: KVIL eller 
Kvindeværksted i Lokalsamfundet. (1/2)

De 400 flygtninge i Kolding har fået være
sted i en treværelses lejlighed i Adelgadc. 
Dansk Flygtningehjælp står bag. (3/2, 6/2)

Skovparkens Fritidshjem, der er 16 år gam
melt, skal lukkes og børnene i stedet på fri
tidshjem på Dyrchaveskolcn. (3/3 og 4/3) 

Socialforvaltningens bistandsafdeling vil

fra 20. marts fungere som bank eller a-kasse 
i tilfælde, hvor der er tale om almindelige 
retsydelser. (16/3)

Den integrerede institution Petersbjergaard 
åbner. (17/4, 8/6)

Dagcentret Midtgårdens oprettelse betyder, 
at dagcentrene på Buen og Kløvervej lukker. 
Det nye dagcenter, der er åbent for alle pen
sionister i Kolding, har cafeteria, festsal, 
fodplejcklinikker, bad, billardrum m.m. 
(24/6, 28/6)

Bistandshjælpen sprænger Kolding kom
munes budget. Udgifterne bliver ca. 22 mill, 
højere end budgetteret, en stigning på 20%. 
(16/8)

Bybilledet og trafikken
Arbejdernes Andelsboligforening har rej
segilde på 64 almennyttige boliger på Skov
vejen. (16/9)

Koldings nyindrettede postkontor kan ind
vies. (19/9)

Kuben Erhverv, et datterselskab af Bolig- 
fonden Bikuben, går nu i gang med at udleje 
etagemeter i det gamle sygehus, nu omdøbt 
til »Erhvervsgården«. (14/9)

Der er sket investeringer for 90 mill. kr. i 
Koldings centrum i forbindelse med 
sanerings- og byfornyelscopgaver. (22/9)

Det elektroniske parkeringssøgesystem ta
ges i brug. Det har kostet 2,5 mill. (29/9)

Lejerbo har rejsegilde på 29 nye ældreboli
ger i Nr. Bjert. (6/10)

Kolding Kommune har af Vejdirektoratet 
fået lov til at få et firbenet motorvejskryds 
ved Kolding Øst mod selv at betale 20 mill. 
(24/10)

Planstyrelsen fastholder fredningen af Ni
colai Skole. Kommunen påklager afgørel
sen, fordi det vil koste 25 mill, at sætte sko
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len i stand, og fordi grunden ønskes udnyttet 
til ny administrationsbygning og parke
ringspladser. (31/10). Miljøminister Lone 
Dybkjær beslutter, at Borgerskolen og 
Katrinegadesalen skal bevares, men at den 
øvrige del af Nicolai Skole kan rives ned ef
ter kommunens ønske. (24/7)

Det smukkeste byggeri i 1989 var A.L. Pas
sagen i følge bedømmelsesudvalget i Kol
ding kommune, der hædrer nybyggeri og re
staureringer. Arkitektfirmaet var Mejeriet 
ved Chris Fløc Svenningscn. (11/11)

Efter 12 års anlægsarbejder åbner Vestre 
Ringgade færdsel i begge retninger torsdag 
den 16. november. (12/11)

Pres fra de handlende i Koldinghusgaderne 
gør, at trafikfælden »hullet« i Bredgade sløj
fes. (13/12) Bredgade genåbnes herefter i 
nordlig retning. (17/1, 13/2, 10/4)

Lejerbo har rejsegilde på 76 boliger på Pc- 
tersbjerggårds jorder. To private entrepre
nører Peter Nielsen og Per Glerup har sam
arbejdet med Lejerbo og kommunen om en 
sammenhængende plan for byggeriet på 
området. (26/1)

Kolding Løveapotek flytter fra Akscltorv til 
hjørnet af Gråbrødregadc og Jernbanegade, 
hvor det nye sundhedshus indvies. (14/2, 
26/2)

Restaurant Stærekassen på Jens Holmsvej 
må lade livet for at give plads for cn ny plan 
for havnearealet. (17/2, 21/2)

I karccn Kollinsgadc/Hadcrslevvcj/Agtrup- 
vcj/Møllcstien er iværksat et nyt byfornyel
sesprojekt. (23/7)

M IDtgården og AAB’s Bredgadebyggeri 
indviet. En stenskulptur af den japansk
danske kunstner Junichc Inone afsløres 
samtidigt. Arkitekten Lauge Juul udtaler 
bitterhed over den dårlige omtale, byggeriet 
har fået. Det havde skadet hans tegnestue. 
Alle lejligheder i byggeriet er udlejet. (25/8)

Erhverv
Tulip har varslet fyringer for 300 i Kolding. 
Ca. 150 vil blive tilbudt arbejde andetsteds. 
(6/9)

Sparbank Vest har fået filial i Kolding på a- 
dressen Bredgade 10. (28/10) .

Byens handlende har vanskeligt ved at finde 
fodslag omkring nye lukketider efter 1. okto
ber, hvor den nye lukkelov træder i kraft. 
(24/9) Fra 1. november bliver åbningsti
derne mere ensartede: torsdag og fredag til 
kl. 18.00 og 1. lørdag i hver måned til 15. 
(31/10)

Aktivbanken købes af forsikringsselskabet 
Topdanmark for 1,4 mia kr. (22/12)

Den svenske stålproducent Uddeholm eta
blerer sig i begyndelsen af 1990 i Kolding

Scandic Hotel ved motorvejen, taget i brug 1.9.1990. (Foto: Ludvig D ittmann).

med nybyggeri på 7000 kvadratmeter i In
dustri Nord. (30/12)

210.000 kvadratmeter erhvervsgrund blev 
solgt i Kolding i 1989, næsten en fordobling 
i forhold til 1988. (19/12) Kolding Kommune 
havde samtidig rekord for erhvervsbyggeri i 
Vejle Amt. (13/3)

S.A. Christensen kan præsentere en ver
densnyhed: en automatisk opladelig ko- 
patte-pulsator. (19/1)

Sydbank og Sparekassen Sønderjylland fu
sionerer og bliver landets 5. største pengein
stitut. (5/2)

I det tidligere Julemærkesanatorium ind
vies Koldings nye hotel: Hotel Kolding- 
fjord. (28/4-30/4) Hotellet søsætter en ny 
cabaret »For fulde sejl«. (16/5)
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Kolding Handelsråd savner opbakning fra 
byens handlende og må afskedige handels- 
chefen. (12/5)

Koldingfjord Lodscri ophører pr. l.juli. Her
efter skal Lillebælt lodscri i Fredericia betjene 
såvel Horsens, Vejle som Kolding. (17/5)

Borks Patenttavler har fået bronzemedlaje 
ved verdensudstillingen for undervisnings
midler i Basel p.g.a. tavlesystcmets design, 
funktion og fleksibilitet. (12/6)

36 tons mobilkran tages i brug på på Kol
ding Havn. (22/6)

Erhvervsrådet anfører, at ca. 40 procent af 
Koldings industri ejes af udlændinge og ca. 
20 procent af udenbys virksomheder.(29/6)

Efter en konkurs ejes Oles Hjemmelavede 
Chokolader nu af BMW-importøren Nie. 
Christiansen, og firmaet skifter navn til Ni
cole Chokolader. (29/6, 2-3/7)

Miljø
Fra nytår indføres affaldssortering i Kol
ding Kommune. De dele af affaldet, der er 
genbrugsegnet, skal hentes af kommunens 
folk, mens andet affald skal hentes af et pri
vat firma, siger flertallet af byrådet. (12/9) 
Affaldssystem 2000 iværksættes fra 22. ja 
nuar og alle husstande modtager en hånd
bog i affaldssortering. (8/1)

Et enigt teknisk udvalg indstiller, at den ny 
losseplads placeres ved Gudsø Vig. Men 
først skal lokalplanen godkendes, og amtet 
skal give miljøgodkendelse. Indtil losseplad
sen kan tages i brug, køres Koldings affald til 
Fredericia. (1/12)

Olietanke på Kolding Havn har forurenet et 
stort stykke jord. Der har været import af 
olie her allerede i 1930’erne. (24/6)

Anlægsarbejder generes af fortidens miljøsyn
der f.eks. findes under motorvejsbyggeriet mel
lem Vejle og Kolding gammelt asfalt fra Phø- 
nix og flyveaske fra Skærbækværket. (18/7)

Affaldssystem 2000. (Foto: Ludvig D ittm ann).

Centralrenseanlægget i Agtrupskov er nået 
til rejsegildefasen. (7/7)

Sport
Bo Lilja vandt det danske mesterskab i 60 
skud liggende (3/9)

Ved romesterskaberne vandt Leif Kruse DM 
i lctvægts-singlesculler for 11. gang og M or
ten Bagger junior-DM  i samme bådtype. 
(18/9)

Hanne Staugaard fra Kolding Orienterings
klub vandt DM i natløb for dameklassen. 
(25/9)

Den nye Harte-Bramdrup Hal til 7 mill, er 
allerede taget i brug, selv om håndværkerne 
ikke er færdige endnu. (4/10)

KIF kom atter i 3. division efter en periode 
i Danmarks-serien. (30/10)

Som første hold i Danmark tegner KIF kon
trakt med sine succesrige håndboldspillere. 
(27/9) Holdet vinder landspokalfinalen i 
håndbold for mænd (18/12) og det 3. D an
marksmesterskab på 4 år. (30/4)

Brændkjærskolcns drengehold er nået til fi
nalen i Ekstrabladets landsdækkende fod
boldturnering for skolehold. I Københavns 
Idrætspark vinder de over Bobjergskolen og 
bliver bedste skolehold i Danmark. (8/11, 
10/11)

Kolding Golfklub åbner nyt stort klubhus i 
april 1990. (13/12, 30/4)

Kolding Håndboldklub går konkurs med en 
gæld på 662.000 kr. (28/3)

Festligheder
Byfesten i Bramdrupdam gav 230.000 kr. i 
overskud til halbyggeri. Arets Bramdrupdam- 
mer blev bankbestyrer Jens Erik Westh. (18/9)

Arets festspil i Kolding finder sted i Den Geo
grafiske Have. Det er Gøngehøvdingen i 
Jesper Jensens og Bent Albrechtsens bearbej
delse fra 1970. Instruktør er Kurt Dreyer. 
(17/5, 23/6, 24/6). Det er en flot forestilling, 
som dog må konkurrere med fodbold-VM i 
TV. (8/7)

Årets eventyrspil »Dyrene i Hakkebakke- 
skoven« har Kjeld Høegh som instruktør. 
(15/7, 20/7) Eventyrspillet ses af 7000, hvil
ket er rekord .(6.8)

Ved indvielsen af Midtgården arrangerede 
Floraklubben en pensionistmusikfestival. 
(25/8, 27/8)

Kort fortalt
Politiets nyoprettede gruppe til bekæmpelse 
af narkomisbrug og handel med især speed 
afpatruljerer byen, og det besluttes at gøre 
gruppen permanent. (1.10, 3.10)
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KIF-håndboldspillerne glæder sig over det tredje danske mesterskab. (Foto: Lars H olm )

Laue Trabcrg Schmidt, Venstres folketings
mand valgt i Koldingkrcdsen, træder ud af 
tinget ved årsskiftet. (26/10) Anders Mølgård 
Jensen, Jelling, overtager hans stol på tinge. 
(11/11) I december vælges Eva Kjer Hansen 
fra Rødekro til Venstres ny folketingskandi
dat i Koldingkrcdsen. (14/12)

Arets Kolding-julemærkc viser nisser på ka
netur. Tegneren er grafikeren Hanne Heit
mann. (28/10)

Kolding skal navngive et af DSB’s nye 
IC3-tog, som er klar i 1990. Toget skal have 
navnet Dronning Dorothea. (14/11, 11/1)

Den nystiftede Sans Souci-pris tildeles ved sæ
sonafslutningen Aase Garde. (25/9)

Aase Gilling fra snedker/tømrervirksomhe- 
den Jens Gilling A/S har fået tildelt Jydske T i
dendes erhvervspris »Virkelysten«. (27/9)

Sven Jørn Andersen, museumsinspektør på 
Trapholt, har modtaget 25.000 kr. fra Ole

Haslunds Kunstnerlegat for »fornem mu
seumsindsats«. (19/12)

Dan Nørregaard fra Kolding belønnes med 
25.000 kr. af Carnegies Belønningsfond for 
Heltemod. (21/12)

Initiativtageren til det musikalske grundkur
sus i Kolding, Søren Hcdcgaard Sørensen, til
deles Vejle Amts Kulturpris 1989. (30/1)

Kolding Træf udnævner arkitekterne Inger 
og Johannes Exncr fra Arhus til Arets Kol- 
dingborgerc. Arets Koldingplakat er udført 
af den naivistiske Aalborgmalcr Knud Erik 
Færgcmann. (31/5)

Arkitekturens Dag markeres i Kolding med 
udstillinger på Koldinghus, i Den Geografiske 
Have og på biblioteket. Hotel Koldingfjord 
prisbelønnes af Kolding Kommune. Arki
tekturarrangementet er det største i Danmark 
på dagen. (1/6)

Peter M. Laugescn, mangeårigt medlem af

AABs bestyrelse, blev foreningens 1. æres
medlem. (13/6)

Koldinghusgadcrnes hæderspris Hcrkulcs- 
prisen uddeles for 3. gang. Den tildeles soci
alrådgiverne Poul Clausen og Birgitte Rør
dam for deres engagement i bistandsprojek
tet Det Rullende Galleri. (15/6)

Ny folketingskandidat for de konservative i 
Koldingkrcdsen blev den 42-årige Peter Ste- 
rup, der allerede er medlem af Folketinget. 
(19/6)

Stig Rossen, der bl.a. har været skuespiller ved 
festspillene, har fået hovedrollen i London- 
musicalcn Les Miserables. Han er udgået fra 
teaterskolen Guildhall School of Music and 
Drama i London. (3/8. 9/8)

Nye bøger
25 år for udvikling og vækst. Kolding Børne
haveseminarium 1964-1989. Kolding Børne
haveseminarium, 1989.

Kreaturekspeditør Jens Holm. Af Birgitte 
Dedcnroth-Schou. Jens Holms Biblioteks
fond, 1989.

Fotografer i Kolding indtil 1940. Af Inge La- 
degaard. Kolding Stadsarkiv, 1989. 

Koldingcgncns Landboungdom i 25 år. 1989.

Koldinger’n 1989. Udgivet af Kolding Flisc- 
pudscrlaug af 1985. 1989.

Kolding Realskole 1890-1990. Et slægtsvirke 
gennem 100 år. Kolding Realskole, 1990.

Koldinghus: grænseborg, ruin, museum. Af 
Vivi Jensen. Museet på Koldinghus, 1990.

Sdr. Stenderup Lokalhistoriske Arkiv 1989. 
Sdr. Stenderup i billeder -  før. Redigeret og 
skrevet af Ib Doktor. 1989.

Foreningen af Arbejdsgivere ved Kolding 
Havn 1890-1990. Af Birgitte Dedenroth- 
Schou. Foreningen af Arbejdsgivere på Kol
ding Havn, 1990.
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