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INDHOLD

Koldingbogens vigtigste formål er at skabe 
bevidsthed om kulturarven i vores kom
mune. Kulturarven er det, der har skabt 
udviklingen frem mod det samfund, vi har 
i dag. Det er religiøse strømninger som 
Brødremenigheden i Stepping og Christians 
feid, det er udviklingen i sygdoms
bekæmpelsen som Julemærkesanatoriet 
og Kolding Vandværk, det er kunst- og rets
historie i form af Guldfiskesagen fra Trapholt 
og idrætshistorie i form af beskrivelsen af 
Kolding Cyklebane og Kolding Orienterings 
Klub. Alt dette og meget mere kan findes 
i den 4L  udgave af Koldingbogen.

Jeg vil takke forfatterne for deres store 
arbejde med artiklerne og for at give os 
indblik i nye sider af lokalområdets historie, 
Stadsarkivets medarbejdere for billedarbejde 
og tilrettelæggelse af bogen og sponsorerne 
for deres støtte til bogens udgivelse.

/  H.C. Jensen
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget
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DET BEGYNDTE MED UNDERTRØJERNE 
-  BERNTH DESIGN 1968-1984
AF JAN BERNTH HONORÉ

Historien om Bernth Design begyndte i en 
3-værelses lejlighed i Vesterbrogade i Kol
ding i 1968. Vi var unge og nygifte, jeg havde 
mit arbejde som ekspedient og dekoratør i 
A.L. Johansens Bolighus i Jernbanegade, og 
Bente gik hjemme og passede hjem og barn. 
Men hvis man er kreativ, er det ikke nok til at 
udfylde hverdagen.

Dengang kogte man sine stofbleer i en stor 
gryde, så vi fandt på at benytte gryden til at 
farve nogle undertrøjer. Noget som begyndte 
at blive påklædningen i ungdomsoprørets 
hippietider. Min far var repræsentant i fir
maet A.D. Burcharth, hvor han solgte bl.a. 
stoftrykfarver og tilbehør til stoftryk, så det 
varede heller ikke længe, inden vi var i gang 
med linoleumssnit og blomstertryk.

En modebutik blev interesseret, og her fik 
vi vores første ordre. 1 starten købte vi under
trøjerne i ”Det Gode Køb” i Østergade, men 
efterhånden tømte vi varelageret, og vi fik 
derfor direkte forbindelse til en trikotage
fabrik.

Hos A.L. Johansen oplevede jeg et inspire
rende miljø, hvor jeg prøvede at arbejde i alle 
afdelinger, klippede gardiner, dekorerede og 
ekspederede i brugskunst, som bl.a. omfattede 
tøj f.eks. stoftrykt eller håndmalet. Vi fik mu
lighed for at sælge vores undertrøjer via min 
arbejdsplads, og det førte til ideen om at ud

vide vores aktivitet til også at omfatte kjoler 
og buksedragter i jersey med blomstertryk.

Vi annoncerede i avisen efter hjemmesyer
sker og fik så en henvendelse fra en lønsystue 
i Markdanersgade. Det gjorde det hele lidt 
mere professionelt. Produktionen foregik fra 
starten på den måde, at først tegnede Bente 
modellerne, så blev de syet på systuen i Kol
ding. Herefter fik vi modellerne hjem, og så 
påførte vi selv stoftrykket. Samme år som vi 
startede -  i 1968 -  kunne vi udbyde 6 korte 
kjoler, 6 lange kjoler og 3 buksesæt.

Jeg holdt op med at arbejde hos A.L. Jo
hansen og koncentrerede mig i stedet om sal
get af vores egne produkter. Det kunne være 
lidt besværligt, når køretøjet var en ikke helt 
stabil 2 CV varevogn fra 1950erne. Vi havde 
ikke telefon, så når der skulle bestilles varer, 
måtte jeg ned i bladkiosken og benytte deres 
telefon.

Vi fik afsat vores ting til butikker i det syd
lige Jylland og i Aarhus, og en dag fik vi besøg 
af en ung herre, der sammen med sin mor 
havde en butik ved navn ”Offenberg” på 
Nørregade i København. De havde en meget 
stor omsætning af brugskunstkjoler og havde 
hørt om os fra andre kolleger. Han købte stort 
ind, så vi blev helt benovede.

I ejendommen hvor vores systue lå, holdt 
”Jydsk A ktuelt”s avisredaktion til. Vi præ
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senterede os for dem, og de lavede den første 
avisartikel om os. Fotograf Lisberg tog det 
første foto, men bestemt ikke det sidste.

I starten af 1969 måtte vi erkende, at lejlig
heden blev for lille til vores aktivitet, og vi fik 
mulighed for at leje et nyere hus på Marie- 
lundsvej -  tilfældigvis på den vej, hvor jeg 
var opvokset. Her blev det halve af huset 
fyldt med stoftryk og færdigvarer. Inventaret 
var rødmalede appelsinkasser. Da vi stadig 
ikke havde telefon, fik vi en dag et telegram 
om omgående at ringe til vores kunde i Kø
benhavn. Samtalen var en besked om, at de 
åbnede en afdeling i Aarhus, så ordrerne 
skulle fordobles. Herefter anskaffede vi os en 
telefon!

På en salgstur til Aarhus viste jeg vores 
kollektion for en anden brugskunstforretning. 
Indehaveren blev meget begejstret, og hen
des mand var journalist ved Aarhus Stiftsti
dende. De mente, der var en god historie i 
vores tøj, og fik arrangeret en præsentation for 
pressen på Hotel Marselis -  ikke lige et miljø, 
vi var vant til. Der kom fotografer og journa
lister fra flere aviser, og med en helside i BT 
blev historien om undertrøjerne ret kendt.

EGEN PRODUKTION

I marts 1969 fik vi mod på selv at stå for pro
duktionen af vores tøj, og vi lejede en ejen
dom på Egtvedvej 1 i Bramdrupdam, hvor Le- 
vison Blomster i dag har forretning. Det var 
en bolig med erhvervslokaler, hvor vi kunne 
indrette trykkeri og systue. En del af persona
let fulgte med fra vores tidligere systue. Jeg 
havde tidligere været med i et lokalt jazzorke
ster ”Jan Bernth Jazzgroup”, og et par af ven
nerne derfra var en periode ansat til bl. a.

Bente Bernth i lang kjole med stoftryk, 1968.

stoftryk og pakkeri. I den tid blev der jammet 
lidt om aftenen, men der var ikke længere tid 
til at optræde.

I 1970 supplerede vi vores egen tøjproduk
tion med at sælge indiske og andre oriental
ske ”hippie-varer” fra en lille butik i M unke
gade. Vi solgte vores eget tøj, men også læ 
dersmykker, jesus-sandaler, indiske kjoler og 
tunikaer, sågar chillums og vandpiber. Om 
vinteren var det store hit afghanerpelse, som 
vi måtte hente i storbyerne Aarhus og Kø
benhavn. Omkring indgangen havde nogle
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Jan Bernth fremviser vinterkollektionen 1973/74. 
Den forreste kjole i naturfarvet fløjl, den bageste 
i rustrød fløjl. Foto: N. Lisberg, 1973.

venner dekoreret muren med psykedeliske 
motiver, men det kunne den statsautoriserede 
revisor, der ejede ejendommen, ikke accep
tere, så det holdt ikke længe.

Vi havde efterhånden fået oparbejdet en 
fast kundekreds over hele landet. Om som
meren solgte vi tøj i frotté og lærred med 
tryk, om vinteren var fløjl den overvejende 
del af salget. I 1971 havde vi besøg af BT s 
Jyllandsredaktion, og en helside dér skabte

nye forbindelser, bl.a. til stormagasinet Anva, 
som ellers slet ikke var vores primære mål
gruppe. Det var stadig brugskunstbutikkerne. 
Steen Friis var fotografen, der tog billeder til 
artiklen. Ham arbejdede vi derefter sammen 
med i de efterfølgende år, når nye kollektio
ner skulle foreviges.

Vi begyndte på det tidspunkt at samarbej
de med et kattun-trykkeri i Værløse. Vi de
signede et mønster, der blev overført på en 
stor silkeramme og derefter trykt manuelt på 
en solid bomuld i længder af 40 m. Så hen 
tede vi rullerne og syede hovedsagligt kjoler 
af stoffet. Det var virkelig et langtidsholdbart 
materiale, og vi har erfaret, at i dag 40 år ef
ter, er der kunder fra dengang, der stadig går i 
kjolerne.

I 1971 fik vi et tilbud om at købe den gam
le skole i Hjarup. Et andet designerpar havde 
stoppet deres produktion her, og skolen var 
allerede indrettet med en systue i den ene 
fløj, bolig i hovedbygningen og et lejemål i 
den sidste fløj. Vi overtog ejendommen i som
meren 1971, personalet fulgte med, og des
uden ansatte vi nogle lokale damer på sy
stuen.

En fast medarbejder stod for trykkeriet, og 
efter nogen tid engagerede vi en driftsleder, 
Ove Lindskov, der var skrædderuddannet til
skærer og mønsterkonstruktør. I 1972 deltog 
vi for første gang på Modemessen i Køben
havn. Det medførte nye kontakter, som førte 
til et fremstød på det svenske marked og til 
en større eksport til en schweizisk grossist. Vi 
måtte udvide kapaciteten bl.a. med lønsystu
er i Kolding. Omsætningen lå nu på et par 
millioner kroner.

Fløjl og velour slog for alvor igennem i vin
tersæsonen 1973/74. 15 nye modeller kom på
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Systuen hos Bernth Design i Hjarup i december 1972. Til venstre driftsleder Ove Lindskov, til højre 
Jan Bernth. Foto: Lisberg, 1972.

markedet, alle i fløjl med håndtrykte m øn
stre. Noget nyt var applikationer på kjoler og 
tunikaer. De foretrukne farver var lilla, rust, 
naturfarvet og brunt.

STØRRE BUTIK I JERNBANEGADE

1974 blev året for den store forandring på bu
tiksfronten. For at udvide aktiviteterne købte 
vi Legarths Radio og TV-forretning to huse 
længere oppe ad Munkegade. Men inden 
overtagelsen kom købmand Frederiksen, der 
havde Riberholts købmandsbutik på hjørnet

af Munkegade og Jernbanegade, med et til
bud om at overtage hans forretning, da han 
var tvunget til at lukke. Den eneste betin
gelse var, at vi skulle købe varelageret, der var 
stærkt indskrænket. Et tilbud med den belig
genhed kunne vi ikke sige nej til.

Ophørsudsalg i en købmandsbutik var no
get af en oplevelse. Vinafdelingen var væk, så 
der var slik, dåsemad, kaffe, øl og sodavand 
m.m. tilbage. Ophørsudsalget gik strygende. 
Vi arbejdede et par dage sammen med hr. og 
fru Frederiksen med at realisere varelageret, 
specielt ølsalget gik så godt, at vi måtte bede
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Slotsmøllen om at levere igen! Det skal næv^ 
nes, at forretningen havde en særlig kunde
kreds, der godt kunne lide en høkerbajer i 
baglokalet, f.eks. postbudet og en lokal tjener. 
De var lidt svære at få til at ændre vaner, så 
de blev hængende ved forretningen, og det 
endte med, at tjeneren gik til hånde, da vi gik 
i gang med at ændre butikken totalt. Det var 
noget af et arbejde, men vi syntes selv, at vi 
fik et pænt hjørne ud af det, som ingen kunne 
undgå at lægge mærke til.

Margit Kraskow blev ansat som daglig le-

Indvielsen afBernth Designs forretning, Jernba
negade 28 i august 1974. Fra venstre Jan Bemth, 
Margit Kraskow og Bente Bemth. Foto: P. Tha- 
stum.

Forretningen set fra Munkegade, ca. 1975.

der. Hun kom fra en af vore kunder i Vi
borg, en anerkendt brugskunstbutik, så hun 
var godt kendt med det nye varesortiment, vi 
gik ind i. Vi åbnede i august, men radiobutik
ken i Munkegade var ikke nem at sælge vi
dere, så vi besluttede at åbne endnu en butik. 
I november startede vi så også en butik med 
ting til boligen. Vi havde fået den idé at sæl
ge kurvemøbler, der var sprøjtelakerede i for
skellige farver. Desuden solgte vi kludetæp
per, ting til badeværelset, og så havde vi fået 
forhandlingen af de finske stoffer fra Mari- 
mekko. Plakater og skifterammer var også en 
del af varelageret.

Efter nogle år fik vi vist m æ ttet markedet 
for boligtilbehør af den type, så vi skiftede 
helt stil til en mere nostalgisk linie, der nu 
var mere oppe i tiden. Vi opkøbte og solgte 
nu gamle fyrretræsmøbler, bl.a. fra Sverige, 
som vi fik afsyret. Småtingene var nu potte- 
magerting og husgeråd i gammel stil. Klude
tæpper og stoffer var der stadig. Vi tog rundt i 
hele landet og fik mange forbindelser til for
skellige antikvitetshandlere. Det var et stort 
arbejde at fremskaffe og viderebearbejde tin 
gene, og efter nogle år bragte vi nogle af
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Bente Bernth i velourkjole, ca. 1979.

varerne ind i den store butik og lukkede den 
selvstændige boligafdeling.

VIDEREUDVIKLING AF BERNTH DESIGN

I 1978 udvidede vi vores tøjproduktion på 
eksportmarkedet. Vi deltog på modemessen i 
Bella Centret og på en brugskunstmesse i

Holland. Vi havde fået et agentur i Holland, 
hvor man havde blik for skandinavisk møbel- 
og brugskunst, ligeså i Belgien fik vi en kun
dekreds. Vi havde også en agent i Norge og i 
Oslo faktisk vores bedste kunde i det hele ta
get. Vi fik jævnligt besøg derfra, eller vi tog 
derop. Den personlige kontakt med vore kun
der var meget vigtig for os, så vidt det kunne 
lade sig gøre.

I 1980 havde vi den ære at deltage i en ud
stilling i Riddersalen på Koldinghus; Danish 
Design Cavalcade, som var et led i et lands
omfattende fremstød for dansk design, et 
spændende projekt, som ikke direkte havde 
et kommercielt sigte. Bernth Design fik her 
følgende ord med på vejen: ”Beklædning uaf
hængig af mode. Produceret af naturstoffer. 
Design: Bente Bernth”.

Vi var på den tid begyndt at deltage på 
Formland messerne i Vejle. To gange om året 
var hele byen fyldt med messer med brugs
kunst og designtøj. Det var en vigtig begiven
hed for hele branchen, men ikke særlig kendt 
af den store offentlighed. Her kunne man 
få kunder fra Færøerne, Bornholm og andre 
”fjerne egne”. Mange tyske butiksindehavere 
tog dertil. Skandinaviske møbelhuse og der
med også brugskunst og tøj var meget popu
lært på dette tidspunkt. Vi var i forvejen re
præsenteret af agenter i Syd- og Nordtysk
land, men tog også til tyske messer i Frank
furt. Vi ville have en direkte kontakt med 
vore kunder, fordi det også gav os en vigtig 
inspiration.

KØBET AF HVIIDSMINDE

Ved årsskiftet til 1982 erfarede vi, at den 
kendte proprietærgård Hviidsminde var til
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salg. Vi ville gerne flytte ind til Kolding, og 
med vores interesse for gamle ejendomme 
ville det være en spændende opgave at om
danne ejendommen til vores domicil og pro
duktion. Overtagelsen skete i januar, og så 
gik der mere end et halvt år, inden vi var klar 
til indflytning. Arkitekt Platz var vores rådgi
vende arkitekt, og han har i Koldingbogen i 
1983 skrevet om hele processen i forbindelse 
med indretning af ejendommen, der jo er fre
det. Det blev det ikke nemmere af, men vi 
havde et godt samarbejde med Fredningssty
relsen, og fik da også et mindre statstilskud.

Den 20. august 1982 markerede vi vort 15 
års jubilæum og indvielsen af lokalerne på 
Hviidsminde med en reception med spidstegt 
lam på gårdspladsen og traditionel jazz med 
Slotskapellet. Vi havde besøg af forretnings
forbindelser fra ind- og udland samt venner 
og familie. Restaureringen af Hviidsminde 
blev i juni 1984 præmieret af Kolding Kom
munes udvalg vedr. prisbelønning for gode og 
smukke nybygninger og god vedligeholdelse 
af ældre bygninger i Kolding. Desuden blev 
hjemmet præsenteret i Fogtdals blad ”Skøn
ne Hjem” i november 1983.

På Hviidsminde havde vi produktion i de 
gamle staldbygninger og i perioder også på 
løn-systuer. Kollektionerne var nu især råsil
ke, men også hør og bomuldsstrik. Vi desig
nede også strikvarer, som blev produceret i 
Herningområdet.

I butikken i Jernbanegade blev varelage
ret ændret lidt. Brugskunst blev efterhånden 
overtaget af isenkræmmerne, og derfor kon
centrerede vi os om tøj, og som noget nyt fik 
vi hudprodukter mm. fra den kendte franske 
naturlæge Maurice Messegue, desuden urter, 
bolsjer, vin mm.

Øverst Bente og Jan Bernth foran Hviidsminde, 
nederst systuen på Hviidsminde, begge august 
1982. Foto: P. Thastum.

LUKNING AF VIRKSOMHEDEN

Ejendommen Hviidsminde var en stor mund
fuld, alene stråtagene og de kalkede mure, 
krævede megen vedligeholdelse. I vores bran
che blev det svært at holde omsætningen. 
Eksporten blev sværere at håndtere, der var 
en del tab på debitorer, og vore udgifter var 
for store, så likviditeten var meget stram. 
Renteniveauet var i 1980erne ekstremt højt, 
og vi måtte erkende, at vi ikke kunne holde 
skuden oven vande. Vi måtte lukke i septem
ber 1984 til trods for, at vi lige var kommet 
hjem fra en salgsmesse i Oslo med gode or-
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Bente Bernth præsenterer 1984-kollektionen på 
Hviidsminde i august 1983. Foto: P. Thastum.

drer. Norge var stadig et stabilt marked, men 
det var ikke nok. Vi havde andre kollegaer i 
samme situation, nogle gav op, andre fik star
tet igen efter en lukning.

Vores aktieselskab, som stod som ejer af det 
hele, blev likvideret. Butik og ejendom blev 
afhændet, og så valgte vi en helt anden ud
vej. Vi sprang ud på det dybe vand, og hele 
familien flyttede til Frankrig, hvor vi, mens vi 
boede i Hjarup, havde købt et gammelt mid
delalderhus til feriebrug. Desværre havde vi 
ikke meget tid til ferie i Hviidsmindetiden, 
men nu var det det eneste, vi havde tilbage.

Vi kom hurtigt i gang med en lille produk
tion, en butik om sommeren, og fik gang i 
lidt eksport bl.a. til gamle kunder. Senere 
kom vi ind på markedet med naturbeklæd
ning i Tyskland, Schweiz og Frankrig. Vi 
fandt en niche med biologisk tøj, som var no
get nyt. Det var til en begrænset kundekreds, 
men Frankrig er et stort land. Biobutikkerne 
var ved at vinde frem, og der var vi med i før
ste linie.

Middelalderhuset blev solgt efter et par år.

Men i Pézenas fandt vi en ret stor ejendom, 
nærmest en ruin, så for fjerde gang gik vi i 
gang med en restaurering. Vi fik nu ingen 
prisbelønning hernede. Vi stoppede forret
ningen for et par år siden efter 23 års virke i 
Frankrig. Efter udstillingen om Bernth De
sign i foråret 2011 på Kolding Stadsarkiv har 
vi fået forbindelse med mange mennesker, 
der kendte os fra dengang i Kolding.

Efter en faldulykke i 2001 har Bente des
værre været svært handicappet og lidt af for
skellige følgesygdomme. Hendes liv sluttede 
her i begyndelsen af oktober 2011, hvor hun 
stille sov ind. Nu sidder jeg alene tilbage med 
minderne om et langt begivenhedsrigt liv i 
designbranchen på godt og ondt, selv om jeg 
stadig har kontakt til erhverslivet.

Karakteristiske Bernth-kjoler i velour og fløjl fra 
sidst i 1970erne.
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GLIMT AF STEPPING SOGNS HISTORIE

AF KRISTIAN SØLVSTEN GRØN

Jeg skal forsøge her at fortælle lidt af den hi
storie, som knytter sig til Stepping Sogn, og 
jeg er nødt til at gøre det med en meget bred 
pensel; for der er mange kilder at øse af, og jeg 
har slet ikke været gennem dem alle. Der er 
de private arkivalier, som Christiansfeld Lo
kalhistoriske Arkiv i årenes løb har modta
get, der er erindringer, der er Brødremenighe
dens Arkiv, der fortæller om den åndelige 
vækkelse, som foregik i sognene Stepping og 
Frørup fra omkring 1730, indtil Christians
feld blev grundlagt i 1773, der er Stepping 
Sognekommunes arkiv i Landsarkivet i Aben- 
rå og Christiansfeld Kommunes arkiv i Kol
ding Stadsarkiv.

I slutningen af 1970erne og begyndelsen af 
1980erne indsamlede tidligere sognepræst i 
Stepping og Frørup, Johannes Tast, en hel del 
materiale om sognet, og på den baggrund 
skrev han i 1982 bogen Glimt af Stepping og 
Frørup sognes historie. Denne bog har jeg især 
benyttet mig af foruden de oplysninger, som 
jeg selv har samlet gennem årene som præst i 
sognet.

Og hvad er det så for begivenheder, som i 
særlig grad har sat sit præg på området og 
dets befolkning? Det er bl.a. den herrnhutiske 
vækkelse, som bredte sig til mange egne af 
Jylland og Fyn i 1700-tallet, men også det for
hold, at Stepping var ét af de nordligste sogne 
i Hertugdømmet Slesvig, et sønderjysk græn

sesogn, som fra 1864-1920 hørte under Tysk
land.

JERNALDER O G  KRISTENDOM

Stepping Sogn ligger i et område, hvor der 
tilbage i oldtiden og helt frem til 1700-tallet 
var en stor skov, Farrisskoven, der strakte sig 
fra Lillebælt tværs over Jylland til Ribeeg- 
nen. Mod nord grænsede den op til Konge- 
åen, og det formodes, at den har haft en bred
de på 10-15 km. Det fortælles, at røverbander 
holdt til i skoven, og vilde dyr såsom vildsvin 
og ulve kunne gøre det usikkert at færdes i 
skoven. I Farrisskovens Saga fra 1947 fortæller 
K. M. Hermansen, at man under den strenge 
vinter i 1763 dræbte ulve helt inde i kirker
nes våbenhuse og på gaderne i Kolding.

Men ved åer og søer levede der mennesker. 
Haderslev Museum fandt i sommeren 1977 
spor af et jernaldersamfund på marken vest 
for Stepping Mølle (Møllevej 6), en mark, 
hvor der indtil i dag er blevet gravet grus. Det 
var et jernaldersamfund fra det 1. århundre
de. I 1991 fandt man tydelige spor af en stor
mandsgård, en mindre gård og en gravplads, 
hvor stormandsfamilien blev begravet. Ving- 
sted Historiske Værksted har i samarbejde 
med Per Ethelberg fra Haderslev Museum la
vet en rekonstruktion af stormandsgården, 
som bestod af 3 langhuse med et hegn om-
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Rekonstruktion af stormandsgård vest for Stepping Mølle.

kring hele gården. I bogen Sønderjyllands Old
tid skriver H. E. Sørensen, at gården sandsyn
ligvis har rummet familiens beboelse, en stald 
til omkring 50 dyr og lade samt et mindre 
hus, der vel har været til tyende eller træ lle
hold. Ca. 100 m vest for gården lå en grav
plads med flere høje og ganske lave tuer over 
urnegrave, der indeholdt rige gravgaver, bl.a. 
remspænder af ædelmetal og rideudstyr som 
sporer og brætspil, der viser, at de ikke har 
behøvet at arbejde hele tiden. Den tids m en
nesker forestillede sig, at de efter døden ville 
fortsætte næsten på samme måde som i livet.

I Stepping Kirke kan man nederst i tårnar
kadens nordre vange se et hammerlignende 
tegn. Dette tegn kan tolkes som Thors ham 
mer, et vidnesbyrd om den ældste religiøse 
overbevisning i Stepping. Selv om jernalder
samfundet i Stepping var omgivet af skov til 
alle sider, har der alligevel været kontakt ud 
til den store verden. Det ses bl.a. af, at man i 
1923 her fandt en østgotisk mønt, en ”soli

dus” fra kejser Anastasius’ tid (491-518). Vi 
ved, at vikingerne har bevæget sig vidt om
kring på deres togter, og af og til har man også 
fået besøg af handelsfolk sydfra. Disse kon
takter førte til, at kristendommen kom til 
området. Der er formentlig bygget en lille 
trækirke i sognet allerede omkring år 1000, 
som omkring 1150 blev afløst af den nuvæ 
rende stenkirke. I 1400-tallet blev Stepping

Thors hammer i Stepping Kirke.
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Tympanon over indgangsdøren til Stepping Kirke.

Kirke udvidet mod vest, der blev bygget tårn, 
våbenhus og sakristi.

Over indgangsdøren til Stepping Kirke ses 
en tympanon, som tidligere (indtil 2007) sad 
over indgangsdøren til våbenhuset, men som 
nu er placeret over døren ind til kirken, dets 
oprindelige placering fra kirkens ældste tid. 
Tympanet er hugget i sten og indeholder en 
række kristne symboler bl.a. Guds øje, et 
græsk kors og Guds velsignende hånd (tre 
fingre), men det mest bemærkelsesværdige er 
Kristus, som hænger -  som på korset -  med 
udstrakte arme, men korset er væk. Dette for
tæller os om synet på Kristus dengang -  sådan 
som vi også kan se det på Jellingestenen. Beg
ge sten viser tydeligt, at det er Jesu sejr over 
død og grav, som er det centrale budskab og 
ikke hans lidelse og død -  sådan som vi kan se 
det på det middelalderlige krucifiks, som nu 
hænger inde i kirken.

Med kristendom m ens indførelse opstod 
også den kirkelige opdeling af landet i sogne. 
Ordet sogn betyder, at folk ”sogner”, dvs. sø
ger en kirke. Stepping og Frørup sogne har 
næsten altid været fælles om den samme 
præst. Helt tilbage i 1215 havde paven ellers 
bestemt, at de to sogne skulle have hver deres 
præst, fordi de var for store til, at én præst

kunne sørge ordentligt for alle sjæle, men pa
vens beslutning blev aldrig ført ud i livet, og 
indimellem måtte de to sogne endda nøjes 
med at blive betjent af munke og præster fra 
Haderslev -  i lighed med andre sogne i om
rådet. Vi kender kun en enkelt af de præ 
ster, som var ansat i Stepping og Frørup før 
Reformationen, Nicolaus Dragy, der i 1450 
forærede Stepping Kirke den alterkalk, som 
stadig bruges i dag.

Jernaldersamfundet vest for Stepping Møl
le er de første spor, vi har fundet af m enne
sker i Stepping Sogn. Der har formentlig ikke

Stepping Kirkes alterkalk fra 1450.
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boet mennesker her tidligere. Stepping by 
ligger på en flad skråning ud mod Nørrreå, 
kirken er det naturlige centrum, og byen er 
anlagt som en typisk forteby. Det er ikke læ n
gere synligt, men det ses tydeligt på et gam
melt kort fra 1887, hvor man kan se forten 
lige vest for kirken. Ud over kirken er de æld
ste bygninger den gamle præstegård på Lang
forte med stuehuset fra 1852 og udbygningen 
fra 1600-tallet, og Langforte 1 er en bindings
værksbygning fra 1740. Her var der førhen 
posthus og telefoncentral. På Jomfrugang nr. 
3 og 9 ligger to interessante huse, ”Søstrehu
set” fra 1745 og den gamle degneskole fra 
1831.

CENTRUM FOR BRØDREMENIGHEDEN

Fra omkring 1730 og frem til slutningen af 
1700-tallet var der en religiøs vækkelse i de 
to sogne, Stepping og Frørup, som ikke alene 
var en forløber for Christiansfelds grundlæg
gelse som brødremenighedsby i 1773, men 
også beredte jordbunden for andre gudelige 
vækkelser i 1800-tallet.

Da Nicolaus Ludwig von Zinzendorf i 1731 
kom til København, fordi han som halvfætter 
til dronning Sofie Magdalene var blevet invi
teret til kong Christian 6.s kroning, benytte
de han lejligheden til at reklamere for Brød
remenigheden ikke bare for kongen og dron-

På dette gamle kort fra 1887 ses forten og den omkringliggende bebyggelse.
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ningen, men også for kongens embedsmænd. 
Kongen og dronningen var i forvejen påvir
ket af den pietistiske vækkelse, og i Stepping 
og Frørup var der blevet ansat en pietistisk 
præst i 1724, Claus Schumacher. Den pieti
stiske bevægelse lagde meget vægt på de in
dre følelser. Den sande tro, sagde de, hører til 
i hjertet hos det enkelte menneske og ikke i 
forstanden.

Pietisterne gik naturligvis i kirke, men de 
samledes også rundt omkring i hjemmene til 
opbyggelige møder med bibellæsning, salme
sang og bøn, og de indrettede også skoler for 
fattige børn, hjem for forældreløse børn og 
hospitaler, og de sørgede for, at der blev trykt 
bibler og bøger om kristendom. Det fortælles, 
at folk blev så påvirket af Claus Schumachers 
pietistiske forkyndelse, at de undertiden faldt 
på knæ ude på marken og bad Gud om tilgi
velse for alle deres synder.

I 1735 fik Claus Schumacher besøg af Gert 
Hansen, som kom fra H errnhut i Sachsen, fra 
den brødremenighed, som Zinzendorf havde 
grundlagt i 1727. Brødremenigheden var også 
påvirket af den pietistiske bevægelse og lagde 
meget vægt på, at man skulle leve som kri
sten -  ikke bare ved at gå i kirke, deltage i 
møder med bøn og bibellæsning, men også 
ved at vise næstekærlighed. Den pietistiske 
kristendom kunne være meget streng, men 
hos Brødremenigheden var det glæden, som 
var det centrale -  glæden over alt det, som 
Jesus havde gjort med sit liv, sin død og sin 
opstandelse. Det fik Gert Hansen overbevist 
Claus Schumacher om, og fra den dag blev 
hans prædikener helt anderledes. Han havde 
før været en streng præst og fortalt om Guds 
dom over menneskene, men hans prædiken 
blev nu mild og fuld af kærlighed.

Claus Schumacher døde i 1738. Den nye 
præst i de to sogne blev Jørgen Kastrup, som 
var lærer på Latinskolen i Kolding. Også Jør
gen Kastrup var påvirket af Brødremenig
heden, og Stepping præstegård blev nu cen
trum for Brødremenighedens virksomhed 
både i Jylland og på Fyn. Omkring 1740 blev 
der bygget til præstegården, der blev lavet en 
bolig til emissæerne (rejsepræsterne) og ind
rettet mødesal og senere en latinskole for 
både piger og drenge af troende forældre. 
Men pladsen var for trang til de mange ak
tiviteter, så derfor fandt de i stedet et hus 
ude i byen, hvor pigerne kunne blive under
vist. I 1745 byggede man ”Søstrehuset”, Jom
frugang 3 lige op af kirkegården til de ugifte 
søstre.

Kort tid efter at Jørgen Kastrup blev præst 
i Stepping og Frørup, blev der oprettet et 
”Brødre-societet” efter forbillede nede fra 
Herrnhut. Det var et organiseret samfund af

Brødremenighedens ”søstrehus” fra 1745 -  ud
videt i 1809.
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troende med en såkaldt korinddeling: En af
deling for gifte mænd, en for gifte kvinder, 
en for ugifte mænd og en for ugifte kvin
der. Samtidig blev der valgt 5 mænd fra de 
to sogne, der med præsten i spidsen skulle 
lede de mange aktiviteter. Hver aften blev 
der holdt andagt i præstegården for husets 
beboere, og hver søndag eftermiddag blev 
der holdt møder for både mænd og kvinder. 
Til søndagsmøderne kunne der komme op til 
100 fra begge sogne. Det rygtedes meget hur
tigt, hvad der foregik i Stepping præstegård. 
Til de store højtider kom folk ofte rejsende 
langvejs fra for at være med til møderne, og 
de blev indkvarteret i alle kroge af præstegår
den.

På alterbilledet i Stepping Kirke ser man et 
spor af Brødremenighedens virke. Det er et 
billede af en kvinde, hvis hjerte bliver sat i 
brand af Jesus blod, et billede på den kærlig
hed, som strømmer ind i menneskers hjerter 
fra Jesus. Under billedet står: ”Vi elske, fordi 
han elskede os først”.

ANDRE VÆKKELSER

Den 1. april 1773 blev grundstenen lagt til 
det første hus i Christiansfeld på hjørnet af 
Kirkepladsen og Lindegade, og i løbet af få 
år var der opført en brødremenighedsby på 
Tyrstrupgårds marker. Stepping var nu ikke 
længere om drejningspunktet for Brødre
menighedens virksomhed, men der var sta
dig et blomstrende menighedsarbejde i de to 
sogne også under Jørgen Kastrups efterfølger 
Niels Mygind. Men i slutningen af 1700-tal- 
let forsøgte superintendent (biskop) J. G. Chr. 
Adler med sin rationalistiske kristendoms
forståelse at sætte en stopper for den form

Alterbillede af kvinden, hvis hjerte sættes i brand 
af Jesu blod.

for vækkelse og åndeligt liv, som foregik i 
Stepping og Frørup. I begyndelsen fik det ikke 
de store følger, men efterhånden dalede an
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tallet af de troende, de åndeligt vakte i 
sognet, og dermed var en ”glansperiode” i 
Stepping og Frørup sognes historie ved at 
ebbe ud.

Som sagt bredte den herrnhutiske væk
kelse sig med Stepping som knudepunkt til 
mange egne af Jylland og Fyn, og i Anders 
Pontoppidan-Thyssens store værk Vækkel
sernes Frembrud i Danmark i første halvdel af 
det 19. Århundrede står, at især mange af de 
sønderjyske præster, som var præget af den 
pietistiske vækkelse, efterhånden nærmede 
sig herrnhutismen. Og da Peder Larsen og 
Rasmus Sørensen, to af de gudelige vækkel
sers pionerer, omkring 1830 begyndte at rej
se rundt for at holde møder, fulgte de herrn- 
huternes jyske rejserute og fandt mange 
vakte med dybe rødder i herrnhutismen. Også 
i vest- og sydfynske sogne -  skriver P. G. 
Lindhardt i sin bog Vækkelse og kirkelige ret
ninger -  var der mange sogne, som var præget 
af den herrnhutiske vækkelse. Peder Larsen 
-  én af de gudelige vækkelsers pionerer -  
tjente som ung på gården Skræppenborg lige 
syd for Odense. Her var alle på gården 
herrnhuter. Han blev gift med husets datter 
og overtog gården, men i 1841 købte de en 
gård i Dons nord for Kolding. Peder Larsen 
Skræppenborg, som han tit kaldes, var en 
foregangsmand inden for landbruget med nye 
dyrkningsmetoder, men han rejste også rundt 
i landet og holdt møder. Ved et møde i 1837 i 
Solbjerg præstegård på Mors mødte Peder 
Larsen Christen Kold, som dengang læste til 
lærer på Snedsted Seminarium i Thy. De to 
blev venner for livet, ligesom Kold blev det 
med præsten i Stepping og Frørup, Laurids 
Christian Hagen.

PRÆSTEN LAURIDS CHRISTIAN HAGEN

I 1864 tabte Danmark som bekendt krigen 
mod tyskerne, og det betød, at Stepping nu 
blev et af de nordligste sogne i det tyske rige, 
den del, som i hele perioden fra 1864 til gen
foreningen i 1920 skulle kaldes for Nordsles
vig. N avnet Sønderjylland m åtte ikke bruges, 
men der gik ikke lang tid, før de dansksindede 
i protest mod det tyske styre kaldte landsde
len for Sønderjylland. Igennem hele perio
den foregik en fortyskningsproces, som de 
dansksindede kom til at lide under. Alle em- 
bedsmænd skulle aflægge troskabsed til den 
preussiske konge, der fra 1871 blev kejser i 
det store tyske rige. I Sønderjylland var der 
ca. 25 præster og 50 lærere, som blev afskedi
get uden pension, fordi de nægtede at aflægge 
denne troskabsed.

En af dem var Laurids Christian Hagen, 
født den 29. maj 1808 på Merløsegaard ved 
Tostrup. Han læste i 1820erne teologi ved 
universitetet i København, og her blev han 
nær ven med præsten og salmedigteren N. F. 
S. Grundtvig, hvis bibelhistoriske sange han 
udgav i 1832. Hagen var præst i Mjolden ved 
Ribe 1840-1850, hvor han også var ivrig for
kæmper for Grundtvigs høj skoletanker og 
med til at grundlægge Rødding Højskole, den 
første i landet. Derefter kom han til Stepping 
og Frørup i 1850, og her var han ikke bare en 
meget vellidt grundtvigsk præst, han var også 
dansksindet helt ind til marv og ben. I 1852 
mistede han sin første kone, hvis gravsted 
stadig kan ses på kirkegården, og samme år 
byggede han ny præstebolig, den gamle præ
stegård, som den i dag kaldes, og som ligger på 
Langforte 9. I 1862 blev han ridder af Dan
nebrog.
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Laurids Christian Hagen.

Da han i 1864 nægtede at aflægge troskabsed 
til den preussiske konge, blev han afskediget i 
1867, selvom man i Stepping og Frørup for
søgte at tale de tyske myndigheder til fornuft. 
Derefter bosatte Hagen sig i Kerteminde, 
hvor han kort tid efter blev præst for den ny
oprettede valgmenighed. Her byggede han 
også et hus, som fik navnet ”Steppinghus”, og 
det navn bærer huset på Vestergade 100 sta
dig. Hagen døde i Kerteminde den 1. juni 
1880, 72 år gammel.

SKOLELÆREREN NIS PETER ANDERSEN

Også på skoleområdet foregik der en meget 
mærkbar fortyskningsproces i Sønderjylland.

I 1864 indførtes der straks obligatorisk tysk
undervisning, og fra 1888 skulle undervisnin
gen foregå på tysk bortset fra religionstimer
ne. Og hvis der var børn, som talte dansk i 
timen, skulle læreren straks gribe ind. Også 
skolebøgerne blev rettet til, så de tjente tyske 
interesser, og de tyske myndigheder holdt et 
vågent øje med alle, som viste det mindste 
tegn på dansk sindelag, selvom de havde af
lagt troskabsed til den preussiske konge.

En af dem var Nis Peter Andersen, som var 
førstelærer i Stepping 1873-1885. Andersen 
blev født i Bjolderup Sogn den 14. august 
1831, hvor faderen var husmand og moderen 
jordemoder. Andersen læste til lærer på Jel
ling Seminarium og blev først lærer i A aben
raa og siden i Tyrstrup og Hejsager. I 1873 
kom han til Stepping, hvor han blev første
lærer på den nye skole, der var bygget i 1870, 
og organist ved Stepping Kirke. Han var i øv
rigt en af de første, som spillede på det orgel, 
som Stepping Kirke anskaffede i 1871.

De tyske myndigheder kendte Andersen 
og hans danske sindelag, derfor måtte han 
også, før han tiltrådte stillingen i Stepping, 
på ære og samvittighed love Landsrådsamtet 
ikke at agitere for sine danske synspunkter. 
Men det gik alligevel galt. Sagen opstod kun, 
fordi han i 1884 lod sin datter deltage i en 
”lystrejse for 300 sønderjyske piger til N ord
sjælland og København”. Hans modstandere 
forsøgte nu at finde flere sager, som kunne 
fælde ham, f.eks. at han i 1882 udbragte en 
skål for en tilstedeværende dansk officer un
der et besøg hos gårdmand Hansen på Ande- 
rupgård, og at skolebørnene i 1881 havde an
bragt en Dannebrogsfane i skolen næ r kate
deret. Disse ganske ubetydelige sager viser 
med al tydelighed, hvor hårdhændet de tyske
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myndigheder gik til værks ved den mindste 
antydning af dansk sindelag. Andersen blev 
afskediget uden pension og flyttede først til 
Kolding siden til Grevinge på Sjælland, hvor 
han var lærer i 8 år, indtil han tog sin afsked 
i 1895. Sammen med en datter flyttede han 
til København, hvor han døde den 17. no
vember 1910.

DEN FØRSTE VERDENSKRIG
O G  DENS OFRE

Når man går en tur på en sønderjysk kirke
gård, vil man hurtigt opdage, at de sønderjy
ske sogne led hårdt under den første verdens
krig. Det siges, at over 5.000 dansksindede 
soldater faldt under krigen, det nøjagtige tal 
kendes ikke. Det var ikke godvilligt, de gik i 
kamp for en sag, som ikke var deres, men der 
var måske ikke andre muligheder. De kunne 
naturligvis forsøge at flygte over grænsen til 
det gamle land for at undgå militærtjeneste. 
Mange gjorde det både før og under krigen. 
Thyge Thygesen, som skal omtales senere, 
overvejede flere gange denne mulighed, men 
frygtede for de tyske repressalier mod sin fa
milie hjemme i Stepping, hvis han gjorde al
vor af tanken.

Også militærfanger forsøgte at flygte over 
grænsen i Stepping Sogn, som af tyskerne 
blev betegnet som ”en farlig egn” ligesom an
dre grænsesogne. På Stepping kirkegård er 
der en gravsten over Ivan Rudin. I kirkebo
gen står der: ”Ivan Rudin, russischer Kriegs
gefangener, welcher bei einem Versuch über 
die Grenze nach Dänemark zu entfliehen, 
von den Posten erschossen wurde, gestorben 
in der Militärbaracke in Hoirup“. Det skete 
den 30. oktober 1916 ved den grænseover-

Ivan Rudins gravsted på Stepping Kirkegård.

gang, som lå ved gården ”Grænsem inde” i 
Stepping Sogn, Stenskærvej 15, 6560 Som
mersted. Andreas Andersen, som er vokset 
op på gården, har fortalt, at Ivan Rudin lige 
nåede over på den anden side af åen, men 
selvom han nu var på dansk grund, fik græn
sevagterne alligevel ram på ham. Han blev 
slæbt tilbage til militærbarakken, hvor han 
altså senere døde af sine skudsår.

Grænseovergangen ved ”Grænsem inde” 
var meget benyttet, og flere brugte høloftet på 
gården, indtil de i ly af mørket kunne snige 
sig over åen, der løb nede bag ved gården.
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På kirkegården har beboerne i Stepping 
rejst en mindesten over de 19, der faldt fra 
sognet under første verdenskrig, men der var 
endnu flere, som kom hjem med ar på legeme 
og sjæl. En af dem var Thyge Thygesen, som 
var født den 11. juni 1892 på en af de ældste 
slægtsgårde i Stepping, en gård, som han selv 
overtog i 1931. Gården ligger på Nørre Alle 
16 og ejes nu af et barnebarn. Thyge Thyge - 
sens dagbøger og breve fra krigen kan læses i 
bogen Kun legetøj i deres hænder, der er udgi
vet af Jonas Schulz Thygesen og M artin Bo 
Nørregård. Det er en gribende beretning, som 
fortæller om krigen i al dens gru og um enne
skelighed.

Thyge Thygesen blev indkaldt som soldat i 
1914 og var med i flere slag ved Vestfronten. 
Men ved et granatangreb ved Somme den 29. 
september 1916 blev han sammen med en 
soldaterkammerat fra Sommersted, Marius 
Iversen, levende begravet. Marius Iversen fik 
man hurtigt gravet fri, men Thyge fandt man 
ikke umiddelbart. Da han endelig blev fundet 
var han uden bevidsthed. Det forlød, at Thy
ge var død som følge af de alvorlige skader, 
han havde pådraget sig, og derfor skrev M a
rius Iversen hjem til Thyges forældre, at han 
var faldet i krigen. Brevet er skrevet den 2. 
oktober og ankom til Stepping den 6. okto
ber, hvor der efterfølgende blev ringet med 
kirkeklokkerne -  sådan som man stadig gør i 
sønderjyske sogne, når en person er afgået 
ved døden. Men Thyge var ikke død, men 
bragt til et lazaret i Bonn ved Køln, og her 
kom han efterhånden så meget til hægterne, 
at han den 12. oktober kunne skrive et brev 
til sine forældre. Det var derfor en meget stor 
glæde, da brevet den 18. oktober ankom til 
Stepping posthus, hvor postmester Andresen

straks greb brevet og derefter styrtede rundt i 
Stepping viftende med det, mens han råbte: 
”Thyge lever, Thyge lever!”.Thyge slap altså 
fra krigen med livet i behold, men han kom 
sig aldrig over de skader, som han pådrog sig 
under slaget ved Somme. I 1943 fik han fore
taget en hjerneoperation, og femten år senere 
måtte han igen opereres. Den sidste gang kla
rede han det ikke. Han døde den 10. august 
1958, 66 år gammel.

I 1936 stiftedes foreningen Dansksindede 
Sønderjyske Krigsdeltagere i Christiansfeld. I 
Stepping Kirke er foreningens fane med nav
nene på de beboere i Stepping, der deltog i 
krigen og kom hjem med livet i behold. En af 
dem, der står på fanen, er Hans Marius Bøtt- 
ger (født 1898), som var med på Vestfronten 
1916-1918 og endte i amerikansk fangen
skab. Han snakkede aldrig om krigen og dens 
gru, heller ikke til sine nærmeste. Det kom 
først frem, da Stepping Skole på hans gamle 
dage bad ham fortælle om krigen. Han blev 
senere interviewet på TVSyd. Krig har altid 
sine omkostninger.

GENFORENINGEN I 1920

Genforeningen i 1920 er en begivenhed, som 
stadig står dybt mejslet i mange sønderjyders 
bevidsthed. Den 10. juli 1920 deltog kong 
Christian den 10. i en kort andagt i Tyrstrup 
Kirke, det var et bevæget øjeblik for alle, li
gesom det var, da han red over grænsen ved 
Frederikshøj og tog en lille pige op på sin 
hest. Der er mange små historier, som knytter 
sig til denne enestående begivenhed i Dan
marks og Sønderjyllands historie. Bl.a. denne 
beretning fortalt af Grethe Brink, dengang 12 
år gammel.
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styrer Peter Petersen Mølkjær, som var med i 
det frivillige brandværn fra begyndelsen, 
alarmerede ved brand med brandhornet kø
rende rundt i byen på cykel. Det gjorde han 
f.eks. den 21. september 1931 kl. 11.10 og al
lerede kl. 11.22 gav sprøjten vand. Det var 
smedemester Frederik Platz ejendom, som lå 
lige nedenfor kirken, hvor der i dag er parke
ringsplads, og brandværnets hurtige indsats 
betød, at dyrene i stalden blev reddet.

FORENINGSLIVET I STEPPING SOGN

Foreningslivet har altid haft stor betydning 
for lokalsamfundets sammenhængskraft. Step
ping Frivillige Brandværn er om talt, men 
nævnes må også Samvirke, som i mange år 
har været omdrejningspunktet for mange ak
tiviteter i Stepping Sogn. Man siger, at kært 
barn har mange navne, og det gælder i sær
deleshed Samvirke, som bl.a. har gået un
der navnet ”Stepping Ungdomsforening” og 
”Stepping Skytte- og Gymnastikforening”.

Samvirkes historie går helt tilbage til ti
den efter Genforeningen, hvor man arbejde
de for at skabe en forening, som kunne frem
me idræt og gymnastik og samle ungdommen 
til fester, sammenkomster og foredrag. Da for
samlingshuset blev bygget i 1935, samledes 
man her den 15. november og stiftede en fæl
les forening for hele sognet, der kunne frem
me alle behov for kultur, idræt, boldspil, 
gymnastik, festlige sammenkomster og folke
dans. I 1975 begyndte man at drøfte mulighe
den for en hal i Stepping i samarbejde med 
Frørup og Hjerndrup, og grundstenen til Tre
kløverhallen blev nedlagt af kulturudvalgs
formand Karen Bjørnsen skærtorsdag 1981.

Den 1. juli 2008 kunne man i Jyske Vestky

sten læse, at hallen og Samvirke havde sendt 
en ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden 
om at være med i projektet ”Nyt liv i gamle 
haller”. Ansøgningen blev godkendt og er 
lige nu ved at blive ført ud i livet i form af en 
større ombygning af hallen, som giver plads 
til en bred vifte af fritidsaktiviteter for folk i 
alle aldre. Det er et projekt, som har uvurder
lig betydning for egnen og dens befolkning, 
og som gerne skulle skabe liv og trivsel og 
binde lokalområdet sammen. Men det kræ 
ver, at der stadig er ildsjæle, som vil gøre en 
indsats, de frivillige kræfter, som der er brug 
for overalt i foreningslivet.

I 2012 kan KFUM-Spejderne i Stepping 
fejre deres 50 års jubilæum. Spejderarbejdet i 
Stepping begyndte med, at 5 drenge samledes 
i fyrrummet hos Axel Thygesen, men den 
lille gruppe blev til flere, og man begyndte at 
bruge den gamle præstegårds udbygning, som 
førhen havde været enkebolig, skolestue og 
konfirmandstue. I 1965 blev der oprettet et 
forældreråd, som sørgede for at holde loka
lerne i god stand. I 1978 fik spejderne deres 
egen hytte, som her i 2011 er ved at blive mo
derniseret. ”Æ ’ Hyt”, som den bliver kaldt, 
ligger i landlige omgivelser ned til Nørreå. 
Stepping Kirke har haft et glimrende samar
bejde med spejderne.

FRA LANDKOMMUNE TIL
SOGNEKOMMUNE

Før 1920 var der i de sønderjyske landsdele 
omkring 400 preussiske landkommuner, og 
efter Genforeningen skulle de skæres ned til 
124 sognekommuner -  en kommune for hvert 
sogn. Stepping Sogn bestod i den tyske tid af 
5 landkommuner -  Stepping, Højrup, An-
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Stepping Andelsmejeri ved 50-års jubilæet i 1937 .1 midten mejeribestyrer Peter Mølkjær og hans kone.

de 27 år var der kun en enkelt dag, hvor han 
ikke var på arbejde, nemlig den dag, hvor han 
skulle på session.

Et mejeri var i gamle dage et samlings
punkt ligesom den lokale brugs og købmands
forretning. Tidligt om morgenen kom der 
mælkevogne fra Bjerndrup, Kolstrup, Ande- 
rup og Højrup. De større gårde sendte deres 
egne vogne, og så blev der udvekslet nyheder 
og måske også lidt bysladder.

STEPPING FRIVILLIGE BRANDVÆRN 

Stepping Frivillige Brandværn er byens stolt

hed. Man er klar til at rykke ud og slukke selv 
den mindste brand såvel dag som nat med 
brandkaptajn Niels Henrik Hansen i spidsen. 
Brandværnet har trange forhold i Nygade 
midt i et boligkvarter, og det er måske ikke så 
heldigt, og bygningen i Nygade er også blevet 
for lille og for nedslidt. For mange af medlem
merne er det at være brandmand en livsger
ning. Således kunne Gunnar Hansen den 18. 
maj 2011 fejre 50 års jubilæum ved brand
værnet. Stepping Frivillige Brandværn blev 
stiftet den 15. september 1929, og stiftelsesfe
sten fandt sted på Stepping Kro, hvor der 
blev sluttet med dans til kl. 2.30. Mejeribe-
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grænsen, og heroppe sang de hele den dejlige 
fædrelandssang, som vist ikke bruges mere.

Dejlige Danmark, her hvor vi lærte 
livet at favne ved skov og ved sø,
Dejlige Danmark, her, hvor vort hjerte 
en gang skal briste -  men aldrig kan dø!

SKOLER I STEPPING SOGN

Den første skole i Stepping var som sagt en 
latinskole for sønner af troende forældre, som 
blev oprettet omkring 1740 af sognepræst 
Jørgen Kastrup i præstegården. I 1760 blev 
der ansat endnu en præst i Stepping og Frø- 
rup, som bl.a. skulle tage sig af denne side af 
præstegerningen, og et sted ude i byen blev 
der oprettet en lignende skole for piger. Men 
den første almindelige skole i Stepping blev 
bygget i 1775, som i 1831 blev afløst af den 
såkaldte degneskole, hvis bygninger endnu 
kan ses på Jomfrugang 9 .1 1870 flyttedes sko
len op på Søndre Alle 7 -  dér hvor mekani
kerværkstedet nu ligger. Der var to andre 
skoler i Stepping Sogn nemlig i Bjerndrup og 
Højrup, og i Frørup Sogn var der opført en 
skole ved kirken tilbage i 1754.

Den 4. april 1959 blev Stepping Fælles
skole indviet, og de andre skoler i sognet blev 
nedlagt. Fællesskolen i Stepping er nu også 
nedlagt og er i 2011 afløst af en friskole, som 
bygger på Grundtvigs og Koids skoletanker. 
Det er en skole fra 0.-7. Klasse. Lederen af 
Stepping Friskole er Lise Vestergaard Klau
sen, som i 10 år har været leder for Hundborg 
Friskole i Thy. Der er lagt mange lokale kræf
ter i at få etableret skolen, og det må siges at 
have båret frugt, for før sommerferien var der 
tilmeldt 92 elever.

Skolerne har stor betydning for lokalsamfun
det, og derfor er det meget beklageligt, når de 
små skoler bliver nedlagt begrundet med øko
nomi og det moderne samfunds krav, men med 
større enheder mister man den nærhed og 
fortrolighed, som kendetegnede de små sam
fund.

ANDELSMEJERIET "NORDEN"

Stepping Mejeri blev bygget som et andels
mejeri i 1887 og fik navnet ”Norden”. Det var 
ejeren af Anderupgård, Ivar Hansen, som tog 
initiativet, og meget hurtigt fik han andre 
bønder til at slutte op om ideen. I 1887 var 
der 500 køer i nærområdet, som leverede 
mælk til mejeriet, og i 1914 var det tal steget 
til 650 køer.

Den første mejeribestyrer var Peter Peter
sen Mølkjær, og han nåede at fejre sit 50 års 
jubilæum som mejeribestyrer i 1937. Han var 
en fremragende leder af mejeriet og fore
gangsmand på området. Han var også en ivrig 
forkæmper for danskheden. Peter Mølkjær 
fik kongens fortjenstmedalje i sølv i 1937, 
men døde kun to år efter. Hans gravsted kan 
stadig ses på Stepping kirkegård.

Efter Mølkjær blev Sejer Buchhave H an
sen ansat som den anden og sidste mejeribe
styrer, idet mejeriet blev nedlagt i 1964. Sejer 
Buchhave var også en dygtig leder af mejeriet 
og er specielt kendt for sin osteproduktion, 
som han fik stor anerkendelse for. Ved meje
riets 75 års jubilæum fik han både et fint di
plom og 2 guldmedaljer for sin produktion af 
ost og smør, noget, som også blev fremhævet 
både ved udstillinger i Arhus og København. 
En kendt skikkelse på mejeriet var også Aksel 
Sørensen, som arbejdede her 1910-1937, og i
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Christian den 10. rider over grænsen ved Frede- 
rikshøj den 10. juli 1920.

Mens Christian den 10. sammen med sit 
følge var til andagt inde i Tyrstrup Kirke, stod 
hun ude ved hans hest. Den stod og åd græs, 
pigen klappede hesten, og den kvitterede 
med at køre sin mule op og ned af hendes fine 
hvide kjole. Men hvad gjorde det, at kjolen 
på den måde fik grønne striber; det var jo 
trods alt kongens hest, og det var jo trods alt 
en helt særlig dag, som hun sammen med 
mange andre sønderjyder havde set frem til

og glædet sig til. Da kongen kom ud af k ir  
ken, gik han hen og hilste på de soldater, som 
havde været med ved det skæbnesvangre ne
derlag i 1864. Det var et stort øjeblik både 
for kongen og for krigsveteranerne. En af 
dem var den 84-årige Peter W andt fra Bjern- 
drup i Stepping Sogn, og for ham var det et 
så bevæget øjeblik, at han faldt om og døde, 
da han havde hilst på Christian den 10. Det 
gjorde et stærkt indtryk på pigen, som var 
fra den samme by som Peter, og hun var 
også med, da Peter W andt blev begravet på 
Stepping kirkegård få dage senere. Hun lagde 
især mærke til, at kisten var svøbt i D anne
brog, det flag, som de alle elskede, men som 
de ikke havde m åttet bruge mellem 1864 og 
1920.

Grethe Brink fortalte mig også, hvordan 
det var at gå i tysk skole i Bjerndrup. Det var 
ikke sjovt. Læreren var meget tysksindet -  og 
konen var meget værre! Det var selvfølgelig 
forbudt at synge danske fædrelandssange, 
men det gjorde børnene bare alligevel, og så 
blev læreren vred og fik rynker i panden. En 
dag havde hendes broder ved middagstid 
hejst Dannebrog hjemme på gården, som 
ikke lå så langt fra Bjerndrup Skole, og da 
børnene så det, istemte de en fædrelandssang 
af Holger Rasmussen:

Dejlige Danmark, hør, hvor det klinger,
Danmark er dansk, og sproget er vort.
Danmark, på dannebrogsfarvede vinger 
bæres dit navn over bølgerne blå.

Da læreren hørte denne sang, så blev han for 
alvor rasende, og han sagde en hel masse 
hurtigt efter hinanden. Men da de fik fri fra 
skole, løb flere af børnene op i nærheden af
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derup, Kolstrup og Bjerndrup -  de to sidste 
blev lagt sammen til én landkommune i 1875. 
I hver af de 4 landkommuner var der et kom
muneråd, hvis leder var kommuneforstan
deren (Gemeindevorsteher). Det er nærlig
gende at sammenligne kommuneforstande
ren med en sognerådsformand, men en kom
muneforstander havde langt større magt og 
flere ansvarsområder end en sognerådsfor
mand. Desuden var han det preussiske styres 
forlængede arm.

Sammenlægningen af de 4 landkommuner 
til en sognekommune i 1920 var ikke uden 
problemer. Der blev nedsat et sogneudvalg, 
som i hvert sogn skulle tage sig af sammen
lægningen, og allerede her protesterede Bjern
drup og Anderup over, at de ikke var repræ
senteret i sogneudvalget. Bjerndrup mente, at 
de skulle være selvstændig sognekommune, 
men det blev afvist af amtet. A m tet måtte 
også gribe ind for overhovedet at få dannet 
den nye sognekommune. Der blev indkaldt 
til et møde på Stepping Kro 29. april 1921, 
hvor de 4 kommunalforstandere underskrev 
en overenskomst, der fik tilbagevirkende 
kraft til den 1. april. Hermed kunne sognerå
det i Stepping komme i gang med at arbejde. 
Det nye sogneråd, som sad frem til det ordi
nære valg i marts 1922, kom til at bestå af 9 
medlemmer.

Den første sognerådsformand blev Søren 
A nton Søndergaard, der var gårdejer i Bjern
drup. På et møde den 8. juni 1921 blev det 
besluttet, at sognerådets møder skulle foregå i 
sognerådslokalet i Stepping Kro den første 
onsdag i hver måned, og hver fredag formid
dag fra kl. 8-11 skulle sognerådsformanden 
holde kontordag i sin bolig. Sådan var det 
indtil 1935, hvor der blev indrettet mødelo

kale og kontor i det nybyggede forsamlings
hus.

Der var nok at tage fat på for det nye sog
neråd. Opgaverne var fattigvæsen, veje og 
skoler. Vejene var i en ringe forfatning, og 
skolerne skulle have udskiftet de fleste af læ 
rebøgerne ved overgangen fra et tysk til et 
dansk undervisningssystem. Og økonomien i 
de nye kommuner svarede slet ikke til de ar
bejdsopgaver, som blev pålagt de nye sogne
råd.

I marts 1922 var der ordinært valg til sog
nerådet. Den 18. marts var det nyvalgte sog
neråd samlet for at konstituere sig, og her 
blev Søren A nton Søndergaard genvalgt som 
sognerådsformand, og næstformand blev gård
ejer Marius Petersen, Stepping. Der blev også 
valgt medlemmer til skoleudvalget, skole
kommissionen, vej udvalget, værgerådet og 
sygekasseudvalget.

Den 1. april 1924 blev murermester Peter 
Thygesen, Stepping, valgt som sognerådsfor
mand, og det var han helt indtil 1956. Ved 
samme møde blev der udpeget to medlem
mer, som skulle sørge for anskaffelse af heste 
og vogne i tilfælde af mobilisering. Peter 
Thygesen var født i Tagkær i Tyrstrup sogn 
den 22. april 1882, men flyttede senere sam
men med sine forældre til Stepping. Kun 12 
år gammel blev Peter sendt ud at tjene som 
vogterdreng, men efter konfirmationen kom 
han i lære som murer i Hoptrup. Han var på 
Haslev Højskole 1904T905, og i 1907 ned
satte han sig som selvstændig håndværksme
ster i Stepping. Da den første verdenskrig 
brød ud, blev han indkaldt til reservebataljo
nen i Flensborg, og efter et halvt år her fik 
han sygeorlov i 3 måneder. Den tid benyttede 
han til at gå over grænsen til Danmark, og
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senere fulgte familien med. De boede på 
Svenstrup Mark ved Middelfart, og først i 
1920 vendte de tilbage til Stepping.

Peter Thygesen var sognerådsformand i 
Stepping i 32 år og sad også en tid i amtsrå
det. Han var en markant person, som ofte gav 
udtryk for sin uforbeholdne mening både i 
tale og skrift. Når der f.eks. var en sag, som 
kunne trække i langdrag, fordi ministeriet 
blandede sig og skulle have svar på utallige 
spørgsmål, så kunne Peter finde på at skrive 
med tydelige bogstaver nederst på skrivelsen 
til ministeriet: ”PJAT”. Peter Thygesen døde 
den 6. juni 1976 94 år gammel på plejehjem
met i Sjølund (nu Lærkebo), hvor han boede 
det sidste års tid.

I 1956 blev gårdejer Søren Peter Jessen, 
Kolstrup, sognerådsmand, og det var han frem

til kommunesammenlægningen i 1970. Peter 
Jessen var født i Thorning Sogn den 2. april 
1901, men flyttede senere sammen med sine 
forældre til Højen ved Vejle. I 1928 købte 
han en gård i Kolstrup, og i 1935 blev han 
formand for det nye forsamlingshus i Step
ping. Peter var også medstifter af Stepping 
Ungdomsforening ”Samvirke” og sad i flere år 
i bestyrelsen. I 1954 blev han medlem af sog
nerådet og var altså dets formand 1956-1970. 
Han nåede også at være medlem af Christi
ansfeld Byråd, men døde allerede den 23. sep
tember 1970 kort tid efter kommunesam
menlægningen. Peter Jessen var meget vel
lidt og blev betegnet som en dygtig og særde
les omgængelig mand. Han satte sig godt ind 
i sagerne og kendte Stepping Sogn som ingen 
anden.

Billedet af Stepping Sogneråd fra 1925 er taget på Stepping Kro, hvor møderne blev holdt, indtil kom
munekontoret i 1935 blev flyttet til det nye forsamlingshus. Fra venstre er det Morten Bendixen Møl
lerskov, Poul Jørgensen Fredsted, Peter Høffner, Jakob Petersen Tandrup, Peter Thygesen, Marius 
Petersen, Peter Nissen Frederiksen, Frantz August Christensen Beck og Johannes Petersen Brandorff.
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Sognerådsformanden m åtte de første år selv 
klare mange af de daglige forretninger på 
kommunekontoret, der lå i forsamlingshuset 
fra 1935, men o. 1940 blev der ansat en kæm
ner på deltid, en ekspeditionssekretær på amt
stuen i Haderslev, Mathias Christian Søren
sen, som blev knyttet til kommunen som kas
serer frem til 1970. Han var født i Rødekro 
den 2. oktober 1907 og døde i Haderslev den 
20. juni 2007 i en alder af næsten 100 år. Han 
var åndsfrisk til højt op i alderen.

Ved kommunevalget i 1962 blev den første 
kvinde valgt ind i sognerådet på en ren kvin
deliste. Det var Anne-Sophie Madsen, der var 
lærer på Stepping Skole. Hun kunne være ret 
markant i sine synspunkter, som ofte blev frem
ført med en god portion humor. Anne-Sophie 
var valgt på en upolitisk liste, men politisk set

var hun uden tvivl socialdemokrat eller SFer. 
Anne-Sophie døde den 19. april 2008 og var da 
medlem af Æ ldrerådet i Kolding Kommune.

Der kunne skrives meget om de enkelte 
medlemmer af sognerådet 1921-1970, men 
det bliver for meget her, blot vil jeg nævne 
murermester Peter Johannes Gøbel, som blev 
medlem af sognerådet i 1962 og også var 
medlem af Christiansfeld Byråd 1970-1990. 
Han var meget vellidt og evnede det gode 
samarbejde på tværs af de politiske partier. 
Også han havde stor en viden både om sog
net og de kommunale forhold. Han var med, 
da Stepping Fællesskole blev bygget i 1959, 
og da skolen i 2009 kunne fejre sit 50 års ju
bilæum, holdt han en fremragende tale om 
skolens tilblivelse. Peter Johannes Gøbel døde 
den 3. november 2009.

Stepping Sogneråds sidste møde den 31. marts 1970. Fra venstre murermester Marius Thygesen, gård
ejer Nis Jørgen Schmidt, gårdejer Søren Hansen, kommunekasserer Mathias Christian Sørensen, sog
nerådsformand Søren Peter Jessen, lærerinde Anne-Sophie Madsen, sognefoged og gårdejer Niels Thy
gesen, amtsvejmand Kristian Damgaard Andersen, murermester Peter Johannes Gøbel og gårdejer A n 
ker Arpe Hansen.
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Allerede i 1965 begyndte sognerådet at snak
ke om den forestående kommunesammenlæg
ning, og i den anledning var der en større ar
tikel om Stepping i Kolding Folkeblad den 3. 
juli 1965. Artiklen havde som overskrift: ”In
gen sammenlægning uden en afstemning”. 
Det var sognerådsformand Peter Jessens hold
ning, men der kom aldrig en afstemning. 
Stepping var fra begyndelsen ikke særlig be
gejstret for at blive lagt sammen med C hri
stiansfeld og Tyrstrup i modsætning til Frø- 
rup, som i flere år før sammenlægningen 
havde haft samarbejde bl.a. på skoleområdet. 
Jeg vil blot her henvise til H.C. Jensens arti
kel om Christiansfelds nyere historie i Kol- 
dingbogen 2008 Christiansfeld kommune -  et 
grænsetilfælde.

Ved kommunalreformen pr. 1. januar 2007 
var Steppings befolkning delt i to grupper, en 
gruppe, som ville til Kolding, og en gruppe, 
som ville til Haderslev. Uenigheden mellem 
de to grupper satte gryden i kog i det lille lo
kalsamfund, og der blev af og til talt med 
store ord. ”Vi er sønderjyder” lød det gang på 
gang i debatindlæg fra de repræsentanter, 
som rettede blikket mod syd, og den gamle 
grænse kom igen til at spille en afgørende 
rolle -  sådan som det også var tilfældet i 
1970. Til sidst måtte Thorkild Simonsen -  
tidligere indenrigsminister og borgmester i 
Arhus -  hidkaldes og rede trådene ud ikke 
bare i Stepping, men i hele kommunen. Det 
endte med en vejledende folkeafstemning, 
som viste, at 61 % af kommunens befolkning 
gerne ville nordpå med Kolding som omdrej
ningspunkt og lokomotiv og resten ville til 
Haderslev. Det gav ingen ro, og derfor fo
reslog Folketingets Kommunaludvalg med 
Poul Nødgaard i spidsen endnu en folkeaf

stemning i de sydlige sogne hver for sig. 1 
Stepping viste denne afstemning, at omkring 
60 % af befolkningen ville nordpå, og det må 
siges, at det var klar tale. Det var især de 
unge, som rettede blikket mod nord, hvori
mod de ældre havde bidt sig fast i den gamle 
grænse og derfor rettede blikket mod syd.

Desværre var der et spinkelt flertal på 3 
stemmer i nabosognet Hjerndrup, som ville 
til Haderslev. Det var ikke så heldigt og kun
ne få alvorlige konsekvenser både for Treklø
verhallen og Stepping Skole, hvis skoledistrikt 
også omfattede Hjerndrup. Stepping Skole er 
blevet nedlagt i 2011 og erstattet af en fri
skole, og Trekløverhallen har fået en salt
vandsindsprøjtning både fra Lokale- og A n 
lægsfonden og Kolding Kommune, og det har 
kun været berettiget, for hallen har uvurder
lig betydning for foreningslivet i Stepping, 
Frørup og Hjerndrup.

KILDER
Glimt af Stepping og Frørup sognes historie -  samlet 
af Johannes Tast, Stepping 1982.
Kim Furdal: Fra preussiske landkommuner til danske 
sognekommuner, 1999.
Stepping Sognekommunes forhandlingsprotokol. 
H.C. Jensen: Christiansfelds historie siden 1970 i Koh 
dingbogen 2008.
Dagbladet Dannevirke.
Dagbladet Jyske Tidende.
Dertil kommer en hel række historiske og kirkehisto- 
riske artikler, hvor Stepping er omtalt, og nævnes må 
også pastor Herman Wilhelm Doses mange indberet' 
ninger til synoden i Haderslev, som giver et nuanceret 
billede af det kirkelige og verdslige liv i sognet i hans 
tid som præst fra 1882-1920.
Fotografiet af Stepping Sogneråd fra 1925 er stillet til 
rådighed af Christiansfeld Lokalhistoriske Arkiv, og 
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KOLDING BORGERVÆBNING 1801-1808

AF STEFFEN RIIS

Søndag den 26. juni 1803 var en stor dag for 
overkommandør, kancelliråd, borgmester, by- 
og herredsfoged i Kolding Hans Diechmann 
(1756-1808).

Byens borgerværns 1. afdeling skulle have 
overdraget deres nye fane, også kaldet en 
standard. Den gamle fra 1760 trængte til ud
skiftning, og Diechmann havde besluttet, at 
det skulle være hans gave til korpset. Han 
havde gennem købmand Christian Jessen i 
Kolding fået fremskaffet 9Vi alen karmoisin 
taft, og med hjælp af byens skrædder Gabriel 
W alther og maler Chresten Dyring fået frem
stillet netop den fane, som han mente kunne 
være en værdig afløser til det gamle og nu 
nedslidte eksemplar. Motiverne blev malet 
direkte på begge sider af silkestoffet.

I dagene forud var byens indbyggere fra op
slag ved Rådhuset og via byens trommeslager 
og opråber Johan Edwaldt blevet gjort be
kendt med den forestående begivenhed. Da 
borgervæbningens 4 afdelinger involverede 
en væsentlig del af byens mænd under 60 år 
-  270 mand var optaget i korpsene, og alle 
havde pligt til at deltage -  måtte det blive en 
begivenhed med ”alle mand af huse”.

Diechmann havde udfærdiget et længere 
brev til sin adjudant, løjtnant, købmand Ja
cob Aagaard, hvori de væsentligste detaljer 
var nedfældet: Begivenheden finder sted foran 
min Bolig paa Rendebanen, hele Borgervæbnin
gen skal være opstillet Kl. 15.30, og saaledes, at

1. Afdeling staar forrest og midtfor min Bolig, 
bagved opstiller de øvrige i bueformede Rækker.

Det forventes at alle har rene Uniformer, Trø
jer og Kjoler korrekt knappet, alle bærer deres 
hvide Halsklud, og deres Udrustning skal være 
velpudset. Saa snart Fanens Indvielse er tilende
bragt, marcherer hele Borgervæbningen, det ri
dende Korps undtagen, ud på Exercerpladsen,

Fanen, Diechmann skænkede til Kolding Borger
væbning, bærer i dag tydeligt præg af de 208 års 
eksistens. Bagsiden er nu dækket af et påklæbet 
rødt stof, der desværre skjuler en evt. illustra
tion. Denne har sikkert indeholdt kongens (Chri
stian 7.s) monogram. Museet på Koldinghus.
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Diechmanns ejendom (Rendebanen 10) i 1803. Dertil en stor anlagt have, der slutter med et større lyst
hus helt nede ved Kolding A . Under det tyske angreb på byen i april 1849 (3-års krigen) bliver kvarteret 
kraftigt bombarderet, oghusene nr. 6, 8, 10, 12 og 14 brænder ned tilgrunden.

hvor hvert Korps viser deres indøvede Færdighe
der. Tilslut marcheres samlet ind til Byens Torv.

I ”Ribe Stifts Adresse=Avis” under Kol
ding beskrives begivenheden således: 1 Gaar 
blev Borgervæbningens nye, af dens Komman
deur Cancellieraad Diechmann forærede, Fahne 
indviet. Denne Højtidelighed udmærkede sig fra 
flere Sider, men især ved en skjøn, med mandig 
Veltalenhed fremført Tale af Kommandøren, 
hvornæst med rørende Andagt, Salmen N- 447 i 
den evangelisk kristelige Psalmebog blev afsjun- 
gen (O Gud! vor Tillid og vor Styrke). Efter et 
højtideligt: Længe leve Kongen! Længe leve Kron- 
prindsen! hørtes og et hjerteligt: Leve vor Kom-
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mandør! Med nogle heldige Evolutioner sluttedes 
Dagen med dette Aars flittige og veludførte Vaa- 
benøvelser.

Det blev en god dag for borgmesteren og 
borgerværnet, og byen kunne også være til
freds med dette borgerlige korps, man på så få 
år havde fået organiseret med rimelige våben 
og flotte uniformer. Men vejen hertil havde 
ikke været uden problemer.

KOLDING BORGERVÆBNING

Efter Englands angreb den 2. april 1801 ved 
slaget på Reden bliver det for alvor klart for



den danske regering og den enevældige kon
ge, at landet ikke længere kan vide sig sikker 
mod udefra kommende fjendtlige styrker. En 
forordning er allerede fremsendt i maj 1801 
med omgående krav til først og fremmest 
kystnære byer om oprettelse af borgervæb
ninger, der delvis kunne indgå i det nationale 
forsvar.

Væbningerne skulle i købstæderne bestå af 
mindst to afdelinger. 1. afdeling skulle udgø
res af de borgere i byen, der havde nærings
brev, dvs. købmænd, håndværkere, værtshus
holdere og andre selvstændige erhverv. 2. af
deling af karle og svende uden selvstændigt 
borgerskab. 1. afdeling havde ud over pligt til 
at forsvare byen også ansvar for at opretholde 
ro og orden. 2. afdeling skulle i tilfælde af 
fjendtlig trussel fungere som egentlige kamp
soldater og gå fjenden i møde.

Da denne forordning i 1801 blev udsendt 
til de danske købstæder, var Kolding by nok 
ikke den, der stod dårligst rustet til at sætte 
opgaven i værk. Man havde allerede et bor
gerværn, hvis oprindelsesdato er uklar, men 
op gennem 1700-tallet havde man haft det 
krav til personer, der ønskede borgerskab, at 
de -  udover at fremvise et dueligt mesterbrev, 
aflægge borgerskabsed samt betale et gebyr til 
byens kasser -  også skulle anskaffe en uniform 
og helst en eller anden form for våben og der
efter indtræde i det herværende borgerkorps. 
Det fremgår ikke af protokollerne, hvilket 
udseende denne uniform havde, men det har 
sikkert været en mere eller mindre broget 
skare, for i flere tilfælde nævner de nyud
næ vnte borgere, at de har medbragt uniform 
fra deres tidligere opholdssted, og det blev ac
cepteret.

Udover dette fodfolkskorps havde man

også et mindre ridende korps på 17 mand. 
Det var et frivilligt korps, oprettet 1790 i an
ledning af kronprins Frederik (senere Frede
rik 6.) og prinsesse Marie Sophie Frederikkes 
bryllup på Gottorp Slot i Slesvig den 31. juli 
1790. Lige netop dette korps havde fra star
ten fået ensartede flotte blå uniformer og gule 
pantaloner (stramtsiddende lærredsbukser). I 
realiteten fungerede de som et rent parade
korps. Det er omtalt i min artikel i Kolding- 
bogen 2010. Det krævede lidt penge på kiste
bunden at blive optaget i dette korps, da ud
gift til hest, seletøj, uniform og våben helt var 
for egen regning.

Det var som omtalt centraladministratio
nen i København, dvs. Danske Kancelli, der 
tog initiativ til borgerværn i hele landet. 
Adam Ludvig Moltke (1743-1810) i Aalborg 
udnævntes til kommanderende general i Jyl
land, og under ham stod amtmændene. I Vej
le Am t var det Carl Frederik von Hellfried 
(1739-1810), der således fik borgervæbnin
gerne i Vejle, Fredericia og Kolding som sit 
ansvarsområde.

Hellfried, der i 1796 var blevet udnævnt 
til amtmand i Vejle, er her i 1801 en venlig, 
ældre, men sygdomsplaget person. Han væl
ger at udnævne den i Kolding boende løjt
nant og toldinspektør Peder Malling (1760- 
1824) til overkommandør for Kolding Bor
gervæbning med disse ord: Deres Velbyrdig- 
heds bekiendte Nidkiærhed og Iver for den offent
lige Tarv og i Hans Majestæts Tieneste, giver mig 
den fulde Tillid til, at De, i denne væsentlige Be
givenhed af Lande- og Borgerværns kraftfulde 
Dannelse, vil under Kolding Kiøbstad udvise al 
den Understøttelse, som Deres Stilling tillader.

Med en sådan opfordring er det vist ikke 
overraskende, at Peder Malling med en vis
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optimisme påtager sig jobbet. Det fremgår i 
øvrigt tydeligt i den omfattende brevveksling 
mellem Hellfried og Malling, der ses i de føl
gende måneder, at deres samarbejde fungerer 
fortrinligt om de mange og for dem begge 
uvante opgaver, der skal løses.

SKARPSKYTTEKORPS

Som udgangspunkt havde man altså den op
rindelige borgervæbning, en fodfolksafdeling 
bestående grundlæggende af de bysbørn, der 
havde borgerskab i Kolding. Den blev nu til 
1. afdeling. Meget hurtigt i starten af 1801 fik 
man også etableret 2. afdeling, der bestod af 
de mandlige indbyggere i Kolding, der ikke 
havde borgerbrev -  det var borgersønnerne, 
svende, tjenestekarle og andre tyende i byen. 
Bystyret havde det held ved udvælgelsen af 
disse, at man netop pr. 1. februar 1801 havde 
foretaget den lovbestemte folketælling, så 
man vidste ganske præcist, hvem man havde 
til rådighed. Således kunne Kolding i løbet 
af få måneder i starten af 1801 bryste sig med 
et borgerligt folkeværn på 250 mand samt 
et mindre, men meget præsentabelt ridende 
korps.

Men det er tilsyneladende ikke nok for Pe
der Mallings ambitioner. Han henvender sig 
til amtmand Hellfried med det forslag, at 
man, ganske vist ud af det oprindelige mand
skab, danner en specialafdeling, et skarpskyt
tekorps. Det skal bestå af 30 unge, kraftfulde 
personer, der skal være i god fysisk form og 
uden nogen form for fysiske skavanker. Han 
tilføjer, at selvom intet endnu er vedtaget, 
har 11 unge mænd allerede meldt sig og end
da villige til selv at bekoste uniformen, der i 
første omgang skulle bestå i en grøn trøje og

et par grå bukser. Hellfried godkender straks 
ideen. Et halvt år senere har korpset skiftet 
navn fra Skarpskyttekorpset til Jægerkorpset. 
Nu har Kolding så her i begyndelsen af juni 
1801 fået etableret en borgerværnsstyrke på 
270 mand fordelt på tre afdelinger samt et ri
dende korps på 17 mand. Men man mangler 
noget væsentligt nemlig uniformer og våben.

VÅBEN O G  EKSERCITS

Skydevåben er et problem. 1. afdeling kan 
fremvise 30 flintlåsgeværer, men kun 4 ek
semplarer kan rent faktisk skyde, resten er 
mere eller mindre defekte. Det bliver en op
gave for klejnsmed Lars Knudsen at gøre dem 
brugelige. Efter hans senere regning på arbej
det ses, at han måtte udrense geværløb, fæst
ne dem ordentligt med nye metalbånd, repa
rere låsemekanismer, indsætte nye hanefjedre 
samt fremstille rigtig mange nye ladestokke 
m.m. I øvrigt kan man efterfølgende konsta
tere, at arbejdet som bøssemager vist ikke 
kunne henregnes til Lars Knudsens spids
kompetencer -  som man vist ville sige i dag. 
Synsmændene, der skal godkende arbejdet, 
finder en del fejl, der bør rettes, men Lars 
Knudsen nægter at gøre arbejdet om, så han 
må acceptere, at hans regning kun bliver del
vis betalt, og det er sidste gang, han optræder 
i rollen som våbensmed.

Selv om resultatet alligevel blev, at 1. afde
ling havde fået lidt flere funktionsdygtige ge
værer, var det mere for et syns skyld, for deres 
fornemste pligt var ikke at gå i krig mod en 
evt. fjende, men snarere at sørge for ro og or
den i byen, og hertil var sjældent brug for 
skarpe skud fra et gevær.

For 2. afdeling var situationen den, at de
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slet ingen våben havde, men det var der hel
digvis råd for. Danske Kancelli sendte den 
21. april 1801 en våbenladning bestående af 
70 flintlåsgeværer med bajonetter og en del 
krudt og kugler fra et arsenal i København 
med skipper Lars Pedersen til Kolding. Våb
nene blev overgivet til Diechmann, der har 
ansvaret for deres opbevaring på Rådhu
set, når de ikke anvendes i forbindelse med 
borgerværnets eksercits. Det var våben, som 
byen selv skulle betale med løbende afdrag til 
staten. Amtmand Hellfried vidste i øvrigt, at 
det var brugte geværer fra Slesvigske Rytter
regiment, som han selv i 1793 havde sendt til 
København -  det kunne han se på de indgra
verede numre -  og som han tilføjede ”at det er 
ham bekendt gode Geværer”.

Det var et krav fra Kancelliet, at der på 
Rådhuset blev stillet tre adskilte rum til rå
dighed for borgervæbningens munderinger. 
Et til hver afdeling, så våben og udrustning 
ikke blev sammenblandet, og våbnene måtte 
kun udleveres efter ordre fra Malling. Det ri
dende korps ejede selv al deres udrustning og 
kunne derfor have det hjemme privat. Nu 
havde man på Rådhuset ikke 3 ledige rum, så 
man inddrog 3 fangeceller til formålet. Sned
kermester Becher indrettede rummene med 
hylder og knager til uniformer, støvler, ban
dolerer og patrontasker samt stativer til sky
devåben og så forsvarlig lås på døren.

Det var alligevel et problem, da amtmand 
Hellfried pludselig meddelte, at general Adam 
Moltke 7 dage senere, den 29. april 1801, 
ville ankomme til Kolding for mønstring af 
Kolding Borgerværn. Da der stadig manglede 
våben, fik amtmanden sat i værk, at adjudant 
Richardt fra Vejle Borgerværn kom til Kol
ding med 30 geværer til skarpskyttekorpset -

Adam Ludvig Moltke (1743-1810) var i 1801 
af kongen udnævnt til kommanderende general 
i Jylland. I februar 1807 blev han tildelt elefant
ordenen, men måtte grundet svigtende helbred 
søge sin afsked i marts 1808. Hans farbror var 
den store statsmand Adam Gottlob Moltke 
(1710-1792). Det kongelige Bibliotek.

naturligvis kun til låns for en kort tid. Endvi
dere lånte man fra arsenalet i Fredericia 16 
karabiner (en kortere udgave af fodfolksge
været) til det ridende korps.

Nu var våbnene nogenlunde på plads, men 
folk skulle jo også kunne bruge dem. Told
kontrollør Bæske var blevet ansat som ekser- 
cermester, og han havde lagt fløjlshandskerne 
langt væk. Der var intens træning lørdag af
ten fra 7 til 9 og igen søndag morgen fra 5 til 
9 og atter om eftermiddagen fra 2 til 6. Se
nere kom der også eksercitsøvelser onsdag og 
torsdag aften. Ikke noget at sige til, at der 
kom en del ansøgninger om fritagelse for dis
se øvelsestimer.
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Bager Ole Jensen skriver, at han får rystelser 
over hele kroppen, bliver svimmel i hovedet 
af alle de drejninger i eksercitsen, og benene 
vil heller ikke følge trop. Han er også 66 år 
gammel, så selv den ret hårde kaptajn J. Wis- 
sing kan godt se det rimelige i, at bageren 
slipper. Det samme sker for den 60-årige sva
ge skomager Jens Stephensen, der ydermere 
kan fremføre, at han på grund af fattigdom 
ikke både kan deltage i de mange våbenøvel
ser og så leve af sit arbejde. Rebslager Niels 
Ditlefsen har fået hovedpine dag og nat, og 
hænderne ryster -  han kan bare ikke klare 
det mere. Men her mener Wissing ikke, der 
skal gives fritagelse, som han udtaler: Hvis 
Rebslager Ditlefsen kan gå fri, er der rigtig mange 
andre, der også bør slippe. Men både Malling 
og Hellfried er enige om, at skomageren skal 
slippe, og sådan bliver det så.

Som omtalt var generalens mønstring af 
borgervæbningen annonceret til den 29. april 
1801. Uniformer havde man endnu ikke fået 
rigtig styr på, så det måtte vente. Men en 
mønstring samt parade- og militæreksercits 
virker bare ikke, hvis militærmusikken mang
ler. Da musikafdelingen endnu ikke er var på 
plads, må man leje 2 hoboister, 2 pibere samt 
2 tambourer fra Fredericia, så den komman
derende general for Nørrejylland Adam Lud
vig Moltke kan få det bedst mulige indtryk af 
Kolding Borgervæbnings evner og slagkraft. 
Af de mange brevvekslinger, der op til tids
punktet er mellem Malling og Hellfried, kan 
man tydelig fornemme deres nervøsitet. Afte
nen før sender Hellfried med rytterpost dette 
brev til Kolding:

Borgerværnets My ns tring begynder i Colding 
Morgen Eftermiddag Klokken 4, ieg udbeder der
for Deres Velbyrdighed ville have alle Afdeelinger

ordnet til den Tid paa Mynsterpladsen, hvor jeg 
vil haabe under Deres Nidkiære Anførsel at er
holde sammes Biefald af den Commanderende 
General, som her i Weile. De behager ligeledes at 
foranstalte Ordonantser afsendte til Mynsterher
rerne, ved Ankomsten til Colding.

Det er altså gået godt i Vejle om tirsdagen, 
og det gør det bestemt også dagen efter i Kol
ding, alt klapper, som man håbede, og Moltke 
skriver kort efter, at han har været meget glad 
og stolt over at se den begejstring og ildhu, 
som mandskabet havde vist under m ønstrin
gen og eksercitsen. Han har meddelt dette til 
Kongen, og denne har derefter besluttet at: 
Overkommandør Peder Malling, skal have Til
ladelse til at bære Armeens Feld Tegn til Hæder 
for dette Værn og til Bevis på allerhøjst sammes 
Tilfredshed med Deres hidtil anvendte Iver på 
dette Værns begyndte Øvelser. Felttegnet er 
her en portepé, en sabelkvast, i guld og grøn 
silketråd.

M an må håbe, at alle var tilfredse med re
sultatet, for der kommer en regning fra ekser- 
cermesteren og de udlånte musikere fra Fre
dericia på 35 Rigsdaler (Rdl.) 5 Mark (Mk.). 
Skal man skønsmæssigt gøre det op i nutidige 
kroner, svarer det til ca. 9.000 kr. Regningen, 
der er specificeret, viser, at honoraret alene til 
eksercermester Bæske udgør de godt 6.000 kr. 
Måske er det forståeligt, at de eligerede bor
gere (6 valgte borgere, der rådgav magistraten 
i økonomiske spørgsmål) ønskede ham afske
diget. Sagen nåede helt op til overgeneral 
Moltke, men denne afslår på det bestemteste 
at reducere i eksercerøvelserne, så han m en
te, at Bæske indtil videre burde blive på po
sten.

De eligerede borgere protesterede også mod 
udgifterne til blykugler, sadelmagerarbejde
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Fremstillingen af bajonetskeder var en af de 
opgaver, som sadelmagermester Lund havde fået 
i licitation i 1801. Han skulle for en samlet pris 
af 21 Rdl. 3 M k. 4 Sk. fremstille 44 bajonetske
der, 44 geværremme samt 44 pandhætter. I pri
sen var inkluderet materialer og udgifter til gjørt- 
lerarbejdet med de forstærkede metalspidser på 
bajonetskederne.

(bajonetskeder, geværremme, patrontasker, 
bandolerer, pandhætter og gehæng), men deres 
protester blev affærdiget af magistraten.

Der afholdtes detaljerede licitationer for 
det hele. Der indkaldtes til licitationsforret
ning på Rådhuset den 20. maj. Det foregik på 
den måde, at de der havde interesse i at få 
arbejdet (benævntes liebhaverne) mødte op 
og gav deres bud på arbejdet. Den lavest by
dende fik arbejdet, til gengæld skulle de to 
næstlaveste optræde som synsmænd efter ar
bejdets fuldførelse.

EPAULETTER O G  UNIFORMER

I foråret 1802 kommer der en bekendtgørelse 
fra Det danske Kancelli, hvori der gives tilla

delse til officerer i borgervæbninger over hele 
landet til at bære epauletter på deres unifor
mer. Det er en stor anerkendelse til disse of
ficerer. Epauletter var hidindtil kun beskåret 
officerer i de egentlige militære afdelinger at 
bære, nu kunne disse borgerlige officerer med 
ét føle sig som en del af det nationale forsvar, 
og det var ikke ubetydeligt i en tid, hvor pa
triotismen var for opadgående i Danmark.

Epauletten var i sin oprindelse tæ nkt som 
en beskyttelse, der skulle gøre det mindre ge
nerende for soldaten at bære det ret tunge 
våben, som musketten trods alt var, og derfor 
var den udformet som en pude på højre skul
der. Marskallen af Belle-Isle, Charles Louis 
Auguste Fouquet (1684-1761) fandt dog i 
1759 på, at epauletter nu skulle bruges på 
begge skuldre som en gradsbetegnelse for of
ficerer.

De blev nu fremstillet som brede bånd eller 
tresser af uld, fløjl, silke eller sølv/guld tråde 
evt. omgivet af en halvmåne af metal, under
tiden med frynser og forskellige knapper og 
stjerner, der ved forskel i form og størrelse an
gav officerens rang.

Kommandør Malling erklærede for det 
samlede borgerkorps, at han agtede at anskaf
fe sig og bære disse officielle gradstegn, men 
kun på betingelse af, at alle øvrige officerer i 
borgervæbningen gjorde ligeså. Det var nu 
ikke noget, han havde fundet på, for i forord
ningen var det udtrykkeligt bestemt, at enten 
anlagde alle officerer eller ingen i et korps 
epauletter. Tilslutningen var 100%, og Mal
ling kunne 20. maj meddele amtmand Hell- 
fried beslutningen, og han ville personligt an
lægge: 2- Epauletter afGuldtraade med Majors 
Destingtions Tegn.

Nu havde man så fået orden på våbnene,
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mundering og gradstegn for officerer, men et 
problem, der endnu ikke var løst, var unifor
meringen af hele borgerværnet. Der var en 
mening om, at fodfolket skulle have grønne 
trøjer og hvide benklæder, men et egentlig 
krav var endnu ikke fremlagt, så det var sta
dig en lidt broget flok, der stillede op på ek- 
sercerdagene. Men da Malling i 1802 fik med
delelse om, at kronprinsen i slutningen af maj 
ville komme til Kolding for at mønstre byens 
nye borgerværn, fik det byens borgerskab til 
på opfordring af prokurator Tønnes Just Jung
hans at yde et frivilligt bidrag til uniformer 
for 2. afdeling. Uniformerne skulle være by
ens ejendom og opbevares på rådhuset. Der 
blev i hast fremstillet farvelagte uniformsteg
ninger, som sendtes til godkendelse hos am t
mand Hellfried, som kun ændrede nogle få 
detaljer, men ellers godkendtes udkastene, og 
uniformerne blev færdige til kronprinsens be
søg. Man fik også maler Dyring til i Borger
væbningens protokol at indtegne og farve
lægge de forskellige uniformer. Disse tegnin
ger henviser Diechmann senere til, når der 
skal fremstilles nye uniformer. I øvrigt får han 
fremstillet ekstra sæt heraf og sender dem 
bl.a. som gave til Moltke i Aalborg i 1803.

Uniformerne kom til at se således ud:
1. Afdelings officer: Grøn kjole med gule 

kanter, krave og ærmeopslag sort med gule 
kanter, gule knapper, gule bukser og skjorte, 
hvid halsklud, sorte korte støvler, sort trekan
tet hat, sort kokarde med hvid fjer.

1. Afdelings menig: Grøn kjole med gule 
kanter, krave og ærmeopslag sort med gule 
kanter, gule knapper, hvide lærredsbukser 
med benknapper, lange sorte støvler, hvid 
halsklud, rund hat med grøn fjer, kokarde 
røde og gule ringe.

2. Afdelings officer: Samme uniform som 
1. afdeling, hattens fjer hvid med rød top og 
kokarde grønne og røde ringe.

2. Afdelings menig: Grøn kort trøje med 
gule kanter, sort krave og ærmeopslag, gule 
knapper, hvid halsklud, hvide lærredsbukser 
med benknapper, korte sorte støvler, rund 
sort hat med grøn fjer med rød top, kokarde 
grønne og røde ringe.

Jægerkorpsets officer: Grøn kort trøje, kra
ve og ærmeopslag sort, gule knapper, hvid 
skjorte, grå lærredsbukser, korte støvler, sort 
rund hat med hvid fjer og sort kokarde.

Jægerkorpsets menig: Grøn kort trøje, kra
ve og ærmeopslag sort, gule knapper, hvid 
halsklud, grå lærredsbukser, korte støvler, sort 
rund hat med grøn fjer og kokarde med sorte 
og grønne ringe.

Ridende korps, officer: Blå kjole med hvidt 
for over hvid skjorte, sort halsklud, rød krave 
og ærmeopslag, hvide kanter og sølvfarvede 
metalknapper, gule bukser og halvlange støv
ler med sporer. Trekantet hat med hvid fjer og 
sort rund kokarde.

Ridende korps, menig: Afviger kun fra 
korpsets officer ved kokarden, der for den me
nige er rund med gule og røde ringe.

DIECHMANN
BLIVER OVERKOMMANDØR

Major Malling når lige at se sit borgerværn 
optræde i deres nye uniformer, inden han fra
træder til fordel for et nyt embede som told
inspektør i Langenfelde sydvest for Kiel.

Hellfried er ikke i tvivl, det må være 
Diechmann, der skal være den nye overkom
mandør for borgerværnet. Denne takker for 
tilliden og ønsker blot, at han må udnævne
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Mandskabets fordeling og uniformer 1803:

1. afd. menig 2. afd. menig Jæger menig 1. afd. officer Jæger officer
(58 menige) (61 menige) (50 menige) ( 10 officerer) (8 officerer)

Rytter/officer til hest (5 officerer) Rytter/menig til hest ( 12 menige)
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Overkommandøruniform 1803. Denne uniform 
var designet til Diechmann. Det fremgår ikke af 
de tidligste beskrivelser i borgervæbningens ma
teriale, om den første kommandør Peder Mal
ling havde en lignende uniform, men noget 
kunne tyde på, at han brugte sin embeds uni
form fra toldvæsenet dog tilføjet et par major
epauletter på skuldrene.

prokurator Johannes Nellem ann til sin adju
dant og skomager Christen Langen til ekser- 
cermester. Det bliver godkendt, men kort ef
ter trækker Nellem ann sig, da han foretræk
ker posten som kaptajn ved 2. afdeling. Han

foreslår selv købmand Jacob Aagaard til ad- 
j udan tstillingen, også det bliver godkendt. 
Aagaard får en uniform som officerer i 1. af
deling, men med den ændring, at hattens fjer 
er rød.

Den 3. august 1802 sker den officielle ud
nævnelse af Diechmann som overkomman
dør, og blandt meget andet giver det ham ret 
til at bære den fine uniform, som titlen inde
bærer.

Kommandøruniformen var højrød livkjole 
med gult foer, krave og opslag i sort fløjl, kjo
len med overslag, gule metalknapper, skjor
ten hvid, bukserne gule, sorte halvstøvler 
med sporer. Trekantet hat med guld og grøn 
silkesnor om pulden og duske ved enderne 
samt guldspænde over sort kokarde med hvid 
fjer. Majorsepauletter.

Diechmann får hurtig brug for at vise sin 
nye uniform frem, for allerede 3 dage efter 
hans udnævnelse kommer general Moltke til 
Kolding for mønstring.

Der går ikke lang tid, før man i borgervæb
ningen mærker, at en ny leder er trådt til. 
Han vil have strammet godt og grundigt op 
på de enkeltes engagement og forpligtelser for 
korpset. Eksercitsen skal fylde mere. Det skal 
ikke være muligt blot at betale sig fra udebli
velser. Han får indført, at alle ubegrundede 
udeblivelser medfører, at personen stilles for 
en krigsret. Chefen for de enkelte korps skal 
hver uge sende indberetning til Diechmann 
om udeblivelser eller forsømmelser uden for
ud tilladelse, og derefter blive alle sat for en 
krigsret, der kan resultere i bøde eller fæng
selsstraf.

Denne stramme praksis får flere til at søge 
om fritagelse for tjenesten, i sjældne tilfælde 
slipper de helt, men så har de også m åttet be
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tale fra 5 til 25 Rdl. til borgervæbningens 
kasse. Diechmann har også fået oprettet et 
såkaldt invalidekorps, hvori ældre eller lidt 
svagelige personer bliver optaget. Her er de 
fri for eksercits og våbenøvelser, men skal i 
stedet være brandvagt eller anden type vagt 
ved større begivenheder i byen. Invalidekorp- 
set udgør i 1803 49 personer i alder fra 42-76
oar.

Da Diechmann i 14 dage skal på en rejse til 
København, bliver det kaptajn Jessen og ad
judant Aagaard, der skal repræsentere bor
gerværnet. Diechmann gør dem inden sin 
afrejse opmærksom på, at de i hele perioden 
skal holde sig standsmæssigt klædt i deres re
spektive officersuniformer. Uniformen er en 
hædersdragt, som man skal være stolt af at 
bære. Han gør for en sikkerheds skyld op
mærksom på, at ingen officer tager hatten  af 
under tjenesten, men alene holder den ven
stre hånd på samme.

Borgervæbningen som helhed er uden tvivl 
til stor glæde for byens borgere, og der er hel
ler ikke problemer med at få de lidt mere vel
havende borgere til at betale, når nye unifor
mer eller fælles mundering skal anskaffes. Et 
enkelt tilfælde skal lige nævnes. I sommeren 
1803 får Diechmann følgende brev:

Højædle Velbyrdige
Herr Kancellieraad Diechmann

”Den Overbeviisning, at et par Feltkanoner 
eller saakaldte Amysætter ville med Hytte bruges 
af denne By es, i saa mange Henseender fordeel- 
agtigen og udmærkede Borgervæbning, bestem
mer mig til herved at have den Ære, at tilstille 
D E R E S  Højædle Velbyrdighed vedlagde, ringe 
men velmente Bidrag af 2 Rdl. til denne Idees 
Udførelse, dersom den finder Bifald. Jeg tager

mig endnu den Frihed at tilføje, at jeg med sand 
Fornøjelse, saa længe jeg opholder mig her i 
Byen, aarligen bidrager I Rdl. til Anskaffelse af 
den ved Øvelserne fornødne Ammunition, og, at 
jeg af Hjertet ønsker at kunne have tilbuden no
get Anseeligere”.

Kolding den 9. Juli 1803.
Ærbødigst fra 

Gessner.

Inde i brevet lå der stadig 2 sammenfoldede 1 
Rigsdalersedler, så trods den gode vilje var 
indsamlingen åbenbart ikke blevet sat i gang 
af Diechmann.

Den glade giver er litterat Frederik C hri
stian Gessner (1771-1807). Han var leder af 
en søndagsskole, der blev holdt på Rådhuset. 
Eleverne var den konfirmerede ungdom af 
håndværkerstanden, der her blev undervist i 
fag som retskrivning, kalligrafi, frihåndsteg
ning, bygningstegning, geometri og regning. 
Undervisningen var gratis for eleverne. By
ens kæmnerkasse hjalp til med 40 Rdl. om 
året. På et tidspunkt havde skolen omkring 
100 elever. Det var i virkeligheden det første 
forsøg på en teknisk skole i Kolding. Den luk
kede af økonomiske grunde ved Gessners død 
i 1807.

Diechmanns renommé som en dygtig og 
effektiv kommandør ses tydeligt af brevene 
fra både general Moltke og amtmand Hell- 
fried, hvori begge påpeger hans iver og gen
nemarbejdede løsninger til Kolding Borger
væbnings bedste. Da der kommer besked om, 
at kronprinsen vil aflægge byen et besøg 4. 
juni 1803, giver han da også fornyede opfor
dringer til at få våbenøvelser i ekstra omdrej
ninger og ordre om, at al udrustning bliver 
gået nøje efter, uniformerne gennemgået, at
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ikke én knap mangler eller én epaulet sidder 
forkert og alle hattefjer er som nye osv.

Noget kunne tyde på at kronprinsen denne 
gang overnatter hos Diechmann i dennes 
gård på Rendebanen, for det ridende korps 
skal gøre honnør -  netop på Rendebanen.

Førstkommende Løverdag den 4. denne M å
ned om Morgenen kl. 7 Vi, paraderer første Afde
ling for Hans kongelige Højhed Arveprinsen til 
hvilken tid Korpset indfinder sig på Rendebanen, 
hvilket behageligt tilkendegives for Stadskaptaj
nen. Ligeledes tilkendegives Hr. Ritmester Wulfs
berg, at det ridende Korps viser den sædvanlige 
Honnør ved denne Lejlighed.

I juli måned kan Moltke med begejstring 
skrive til Diechmann, at han har fået orien
tering om, at kronprinsen har fundet så nå
digst Velbehag i den Deres patriotiske Nidkjær- 
hed, hvormed De forestår Borger bevæbningen 
af Kolding By og det er derfor blevet bestemt, 
at han skal tildeles ærestegnet af armeens 
portepé.

Midt på året 1803 anmoder amtmand 
Hellfried af helbredsmæssige årsager, at måtte 
gå på pension. Hans efterfølger bliver Johan 
Henrik Selmer (1756-1831).

Det skal snart vise sig, at Selmer ikke er 
helt så medløbende som forgængeren, hvad 
angår Diechmanns mange selvbestaltede af
gørelser.

Amtmand Selmer lægger straks ud med 
den af kongen bestemte ordning om en udlig
ning af de udgifter, købstæderne i amtet har 
haft vedr. bevæbningen af deres respektive 2. 
afdelinger. Det viser sig her, at Kolding er en 
del skyldig til Vejle. For at minimere dette 
beløb forsøger Diechmann at få bragt et be
løb til en tambourtromme ind i regnskabet, 
men Selmer undrer sig og påtaler det for

Tambourtrommen er 40 cm høj, med messing
kedel, hvori det danske våbenskjold fra før 1814 
(indeholder den norske løve) er drevet med et 
fremtrædende relief. Rammerne omkring trom
meskindet er af træ (rødmalet) og fast monteret 
med snoretræk. Museet på Koldinghus.

Diechmann, der ser sig afsløret og må trække 
i land.

HISTORIEN O M  TROMMEN

Ved et besøg af kronprinsen ville man gerne 
give opvisningen lidt ekstra kulør og havde i 
den anledning lånt en tambourtromme af 
Fredericia Borgervæbning. I Kolding havde 
man købt en lignende nogle måneder forin
den til 2. afdelings tambour. Et stykke tid ef
ter kronprinsens besøg leverede man så trom
men tilbage.
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Da kaptajn M athiesen i Fredericia så sin 
tromme, nægtede han at modtage den, da 
den ganske enkelt var så beskadiget, at den 
næppe kunne repareres. Han klagede natur
ligvis til Diechmann og forlangte en ny trom
me eller penge dertil, men denne havde for
hørt sig hos chefen for 2. afdeling, Nelle- 
mann, om han kendte noget til, at omtalte 
tromme skulle være blevet beskadiget, inden 
den blev sendt tilbage til Fredericia. Dette 
blev på det bestemteste benægtet af Nelle- 
mann. Diechmann førte nu sag mod M athie
sen for at få denne dømt til at modtage trom
men og kvittere herfor.

Det var en rigtig dårlig sag, han her for
søgte at føre igennem, for Mathiesen kunne 
jo med god ret hævde, at Kolding havde 
modtaget trommen uden kommentar om evt. 
skade tidligere, og da det nu var tydeligt for 
enhver, at den var endda meget skadet, måtte 
ansvaret ligge hos den, der sidst havde haft 
den i brug, nemlig borgervæbningen i Kol
ding. Naturligvis kunne skaden være sket un
der transporten, men det kunne aldrig blive 
Fredericias ansvar. Mathiesen havde allerede 
bestilt en ny tromme i København, og den 
regning måtte Kolding betale plus omkost
ningerne ved retten i Fredericia, da man na
turligvis tabte sagen.

Nu er det så, at Diechmann forsøger at få 
beløbet ind i det regnskab, som skal udlignes 
med de andre købstæder, men her er det, at 
Selmer ser, at der tidligere har været en trom
me med i et regnskab fra Kolding, så det går 
ikke igen, der kan kun bevilges én tromme til 
hvert korps.

På andre områder, og her især angående 
krigsretterne, er de helt af samme mening. Da 
de eligerede borgere i 1805 atter er ude med

sparekniven og vil fratage stadstambour Jo
han Edwaldt den betaling på 1 RdL, han er 
vant til at få for hver gang, han deltager i bor
gervæbningens arrangementer, klager denne 
sin nød til amtmanden. De eligerede borgere 
mener nemlig, at da det er Johan Edwaldts 
borgerpligt at deltage, og på lige vilkår med 
de andre i korpsene, er det uden betaling. 
Stadstambouren mener derimod, at det er 
hans levebrød, man her forsøger at fratage 
ham. Selmer og ligeså Diechmann finder, at 
ifølge en resolution af 1792 har Johan Ed
waldt ret, og kæmnerkassen må fortsat betale 
hans løn, også når han arbejder for borger
væbningen.

BORGERVÆBNINGEN EFTER 
DIECHMANN

N atten  mellem 6. og 7. december 1808 dør 
Diechmann 52 år gammel. Kolding Borger-

Ved Dieckmanns begravelse gik 1. afdelings kap
tajn , Wissing, forrest med den nye fane sænket og 
12 underofficerer fra korpset bar kisten, heref
ter gik 1. og 2. afdeling uden våben. Det ridende 
korps afsluttede processionen. Ved graven af
fyrede jægerkorpset ær essalut for deres afdøde 
overkommandør. Ribe Stifts Adresse Avis 1808.
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væbning sørger for ved sit fremmøde, at han 
får en begravelse, der er en overkommandør 
værdig, i ” Ribe Stifts Adresse=Avis” indryk
ker enken annoncen ovenfor.

Kolding Borgervæbning fortsætter nu med 
købmand Andreas Wissing som overkomman
dør (1808-1836). Han kalder sig nu Stads- 
hauptmand. Derefter er det skomagermester 
Søren Kyster, der fungerer fra 1836-1845. 
Købmand I.S. Borch slutter af fra 1845-1853. 
Den 26. oktober 1853 udsteder Frederik 7. en 
kongelig resolution, hvori Borgervæbningerne 
i Kallundborg, Kolding, Nakskov, Nysted, Ribe, 
Rudkjøbing, Skielsskjør, Stubbekjøbing, Thisted, 
Varde og Veile ophæves. I disse Kjøbstæder orga
niseres, forsaavidt det ikke allerede er sket, et 
forenet Brand- og Politiecorps, og at det Mand
skab, der henhøre til Politieafdelingen, forsynes 
med geværer.
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KOLDING CYKLEBANE 1929-1932

AF BENNY NICOLAISEN

Efterfølgende historie om Kolding Cyklebane 
og to cykelsportsentusiasters præstationer er 
blevet til, fordi min onkel, Gunny Engeb 
brecht, da han ville skrive sin livshistorie, 
manglede fakta om sin fars, Gustav Engeb 
brechts tid ved cykelsporten i Kolding.

Jeg påtog mig at se, hvad jeg kunne finde 
på Kolding Stadsarkiv, men der var kun ble
vet indleveret ganske lidt historisk materiale 
om denne sportsgren, så kildematerialet er ho
vedsageligt fra Kolding Folkeblad fra perio
den 1929-1932 samt oplysninger og fotos fra 
fhv. automekaniker Aage Hansen i Nr. Bjert.

Gustav Engelbrecht var i 1920erne ansat i 
tarmafdelingen på Aktie Slagteriet i Esbjerg, 
men blev som mange andre fyret i 1928 på 
grund af den store arbejdsløshed. Andels-Svi
neslagteriet i Kolding, der på det tidspunkt 
var landets største slagteri, søgte en medar
bejder til tarmafdelingen, og den stilling fik 
Gustav. Det var forår, og da der ikke var pen
ge til hverken togbillet eller til et værelse i 
Kolding, og da Gustav var cykelrytter og i god 
træning, startede han fra Jerne kl. 3.30 om 
morgenen og kørte de 92 km til arbejde. Han 
arbejdede fra kl. 6.00 morgen til kl. 17.00 af
ten med to timers frokost og en halv times 
middagspause. I den tid hvilede han sig på en 
bænk i frokoststuen. Efter arbejdstid cyklede 
han så de 92 km hjem igen. Det kunne selv
følgelig ikke holde i længden, så han fik hos

familien Poul Schultz i Kolding et værelse 
med fuld kost.

Gustavs kone og sønnen Gunny besøgte 
ham enkelte gange, når han ikke nåede hjem 
i weekenden, for han kørte cykelløb så ofte 
han kunne -  enten i Kolding, Odense, Es
bjerg eller på Ordrupbanen i København. En
kelte gange også i Tyskland, Hamburg eller 
Köln. Udelukkende på amatørbasis og uden 
nogen form for betaling.

Da han havde været på Andels-Svineslag
teriet i Kolding et halvt års tid, fik han af 
tarmmester Petersen besked om, at han godt 
kunne flytte familien til Kolding. Familien 
flyttede først til Læssøegade og senere til 
Borthigsgade, hvor de købte hus.

I Kolding fik Gustav en god ven og cykel
kammerat i Aage Hansen fra Nr. Bjert.

Aage Hansen var automekaniker ved Ford 
Motor Company A/S på Agtrupvej. Han blev 
den første automekanikerlærling i Kolding, 
og han avancerede som svend hos Ford til 
værkfører. Her var han ansat i 28 år, inden 
han etablerede sit eget autoværksted i Nr. 
Bjert.

Begge cykelryttere var kendte inden for 
cykelsporten, og for Aage Hansens vedkom
mende foregik hans cykelkarriere især på 
landeveje og cykelbaner i perioden 1923 til 
1931. Det er muligt, at de tider, der blev 
præsteret ved konkurrencerne dengang, ikke
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Cykelrytterne Gustav Engelbrecht og Aage 
Hansen med Domhuset i baggrunden.

tidsmæssigt kan hamle op med nutidens præ
stationer, men man må tænke på, at der den
gang ikke var gear på cyklerne, og når der 
skulle cykles i Randers, på Ordrupbanen i 
København eller andre steder, foregik trans
porten frem til startstedet via landevejene på 
egen cykel. Løbene blev typisk afviklet om 
søndagen efter en seks dages 48 timers ar
bejdsuge.

Både Gustav og Aage var medlemmer af 
”Cykleringen 1922” i Kolding, CRK, der blev 
stiftet den 22. august 1922. I klubbens ved
tægter stod, at dens formål er at virke for cy
kelsportens fremme ved afholdelse af lande- 
vejs- og rullevæddeløb (turistløb), klubture 
m.m. samt afholdelse af fester og selskabe

lige sammenkomster. Klubben var medlem af 
”Dansk Cykle U nion”.

CYKLEBANENS STORHEDSTID

Der blev 1928 på området, hvor Brændkjær
gade nu er, etableret en cykelbane, som fun
gerede frem til 1931, hvorefter den blev ned
lagt, og der blev senere i stedet etableret fod
boldbane.

Ved indvielsen stod følgende at læse i Kol
ding Folkeblad den 7. juli: ”Trods meteorolo
gernes spådom om bygevejr fik ”Kolding Cyk- 
lering” solskin til baneindvielsen. Ved 4-ti- 
den valfartede tæ tte  skarer til den nye cykel
bane ved Domhuset. Totalisatoren var til sorg 
for de fleste, det var nemlig den, der ”slæbte 
på”. Udregningen varede for længe, hvilket 
havde de lange pauser i løbet til følge. Det 
bliver der rettet op på, når telefonanlæg
get bliver færdigt. Og det må ske snarest. El
lers går det cykelsporten, som det gik svøm
ningen. Man blev ked af langtrukne program
mer.

Kort fra vejviseren 1930, der viser cykelbanens 
placering lige nordfor nuværende T  vedvej.
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Cykelløb på Kolding Cyklebane.

Efter at slagtermester P. Jochumsen havde 
budt velkommen, gav han ordet til følgende 
talere: borgmester Fischer-Nielsen, folketings
mand Knud Hansen og vicepræsidenten for 
Dansk Cykleunion, Madsen Bæk, Arhus. Han 
henvendte sig til ungdommen og udtalte hå
bet om, at Kolding ville fostre en ny Willy 
Falck Hansen. ”Tag ham i forbillede! Et læ n
ge leve ungdommen (Hurra!). Musikken spil
lede herefter ”Jylland mellem tvende have”, 
hvorunder rytterne kørte præsentationsrun
den”. Gustav Engelbrecht vandt åbningsmat
chen.

Den 29. juli var der igen cykelløb. Her 
vandt Engelbrecht med en halv hjullængde i 
den 10. start. Han vandt også Omniums-mat
chens 1. afdeling efter en hård kamp med 
Valder, Odense. Aage Hansen, der havde væ
ret den bedste rytter indtil få år før, startede 
for første gang efter et par års hvil. Han var

langt fra i sin vante form og m åtte nøjes med 
to tredjepladser.

Ved cykelløbene søndag den 9. september 
bemærkede avisen, at det havde været svært 
for Cykleringen at få nogle gode cykelryttere 
hertil. Løbene i Århus og København havde 
lagt beslag på de bedste, og Koldings egen 
mesterrytter, Engelbrecht, var sygemeldt, men 
man bemærkede også, at Aage Hansen var i 
stadig fremgang, og umuligt var det ikke, at 
han kunne nå sin gamle form. I hvert fald 
kørte han godt i l l .  start, hvor han kun blev 
slået med Vi hjullængde af den kendte Oden- 
se-rytter H. P. Hansen.

Det viste sig også, at fremgangen holdt. 
Ved cykelløbene søndag den 7. oktober blev 
Aage Hansen klubmester . Det var C. Jensen 
”Alhambra”, der havde skænket pokalen, og 
efterfølgende kørte Aage Hansen æresrunde 
under bifald fra tilskuerne.
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Aage Hansen i midten med pokalen som klub
mester i 1929. Til højre Gustav Engelbrecht.

Cykelbanens 2. sæson startede den 12. maj 
1929. Der var 1000 tilskuere, og Aage H an
sen klarede sig igen godt, selv om han måtte 
se sig slået af Chr. Jensen fra Esbjerg. Den 2. 
juni havde Kolding Cyklebane forberedt sig 
til en af de store dage. Der var ryttere både fra 
Tyskland, København og Esbjerg, og der var 
for første gang planlagt et tandemløb, men det 
måtte aflyses, da banen var blevet så våd, at 
det havde været livsfarligt at gennemføre dette. 
Trods det dårlige vejr var der igen over 1000 
besøgende, og der omsattes for 2000 kr. i to ta
lisatoren. Den 28. juli afholdtes Kolding Bys 
Grand Prix, og her var både Gustav Engel- 
brecht og Aage Hansen blandt de bedst kørende.

En dårlig økonomi lurede bag løbene. Den 
8. september lød overskriften i Kolding Fol
keblad: Skal Cyklebanen i Kolding lukkes? 
Kolding Cyklering måtte indkalde kredito
rerne til et møde for at forhindre en lukning 
af banen, men de må have klaret skærene, for 
der var også løb den 15. september, hvor Aage 
Hansen igen blev klubmester.

Cyklebanens 3. sæson blev indledt den 25. 
maj 1930. Tilskuertallet var gået tilbage -  der 
var nu kun 700 deltagere, men også den nye 
borgmester Valdemar Juhl holdt en tale for 
cykelsporten. Den 3. september var der mo
torpace -  for første gang i Kolding. Det gik 
dog ikke helt efter planen, for den ene af pa
cerne, Niels Hansen fra Vejle, kørte nemlig i 
stykker på vejen til løbet i Kolding, hvor de 
to koldingensere Aage Hansen og Gustav En
gelbrecht skulle deltage. Løbet måtte derfor 
køres ad to gange med samme pacer. Aage 
Hansen vandt, idet han kørte 20 omgange el
ler 6,7 km på 7 min. 48 sek., hvilket svarede 
til en gennemsnitsfart af næsten 60 km i ti
men. Den 17. august var der også cykelløb, 
men nu var totalisatorspillet blevet forbudt af 
Skattedepartem entet til stor irritation for de 
800 tilskuere.

I 1931 var der løb den 26. juli. Dette mo
torpace 1 blev vundet af Aage Hansen uden 
kamp, da Chr. Jensen midt i løbet punkterede 
og måtte udgå, og Gustav Engelbrecht grun
det på misforståelse med sin pacer kom et par 
omgange bagefter. Da der var løb den 16. 
august, var hverken Gustav Engelbrecth eller 
Aage Hansen at finde på banen, efter sigende 
fordi de ikke havde fået deres licens fornyet, 
og i 1932 gik det endnu værre. Der var kun et 
cykelløb i 1932 -  den 24. juli. Der var ”uhyg
gelig tom t”, som Kolding Folkeblad skrev. 
Nedlæggelsen af Cykelbanen var umiddel
bart forestående.

Kolding Byråd havde allerede i 1931 ved
taget at lave cykelbanen om til en dyrskue
plads, det blev dog udsat pga. protester. I 1935 
vedtog sportsklubbernes stadionudvalg, at de 
ønskede cykelbanen om dannet til en fod
boldbane, og dette ønske blev efterkommet.
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EN VÆG PÅ RÅDHUSET -  LOKALPOLITISK SATIRE

AF PAUL NIELSEN

Står man ved foden af den store trappe i hak 
len på Kolding Rådhus og løfter blikket op 
langs trappen, så vil øjnene ganske bestemt 
blive fanget af et meget stort billede. Det 
strækker sig fra væg til væg. Motivet beskri
ver en dramatisk begivenhed med slotsruinen 
som tavs tilskuer. Det er O tto Baches maleri 
Slaget om Kolding den 23. april 1849. Utallige 
er de gange, jeg har nydt at se på dette maleri. 
Jeg går stadig ind og ser på det, når min vej 
falder forbi.

Oven for trappen kan man gå lige ind i by
rådssalens forværelse eller dreje til højre og 
ind i gangen, der blandt andet fører til kom
munaldirektørens kontor. Her hænger på 
væggen til højre en A nton Schrøder tegning 
fra 1936 af en sammenkomst på Trocadero 
med deltagelse af byrådssekretær Niels Jacob
sen. Men det er nu egentligt væggen overfor, 
den venstre væg, min beretning skal handle 
om. På den hænger en række lokalpolitiske 
satiretegninger fra min hånd.

Tegningerne har alle været på tryk i Jydske 
Tidende eller Kolding Folkeblad i årene fra 
1978 til 1992. Historien er den, at jeg i min 
drengetid var glad for at tegne, og da skoleti
den begyndte, måtte jeg ofte indkassere skar
pe irettesættelser fra lærerne, fordi jeg i ti
merne havde mere travlt med at tegne end at 
følge undervisningen. Bebrejdelserne skyldtes 
såmænd også, at det tit var i skolebøgerne,

tegningerne kom til verden. Mine fremtids
drømme var ikke rettet mod brandbiler, loko
motiver eller lignende actionprægede jobs. 
Jeg ønskede en fremtid som reklametegner el
ler teatermaler. Dengang, omkring 1950, var 
det to ønskejobs, når jeg kom ud af skolens 
omklamring. Sådan kom det dog ikke til at gå. 
Mine forældre troede mere på en sikker frem
tid for mig i DSB. En pensel i hånden kunne 
jeg jo tage som hobby. DSB blev det så, og 
tegneriet blev en årelang hobby, indtil jeg i 
1986 som halvtredsårig forlod etaten for at er
nære mig som professionel tegner. Men i hele 
DSB-tiden har lysten til at tegne fulgt mig, 
også i praksis. Når der skulle laves skilte, pla-

Væggen på Kolding Rådhus med Paul Nielsens 
tegninger. Foto: Anders Malling Aaboer, 2011.
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kater eller laves festdekorationer, fik jeg mine 
lyster styret. Teatermaleri blev det også til, 
idet jeg som afløser for Thomas Jørgensen la
vede en række dekorationer til en KU revy 
på Kolding Teater i tresserne. Når jeg i dag 
genser ting, jeg lavede dengang, ser jeg straks, 
at jeg som selvlært trods åbenlys mangel på 
basisviden og uddannelse dog har haft mod til 
at hoppe ud, hvor kritiske øjne har kunnet 
følge mig. Bl.a. havde jeg i DSB som konsu
lent stor glæde af at kunne illustrere og visua
lisere tanker og ideer med tegninger.

Dette var dog ikke helt nok. Med alderen 
var jeg blevet interesseret i den tegnede sati
re. Med Bo Bojesen som et klart forbillede. 
Men uden at jeg havde nogen forventning 
om at opnå hans suveræne stil.

De første famlende forsøg som avistegner 
begyndte i 1967. Papir og tryksværte sørgede 
Kolding Folkeblad for i årene 1967 til 1969. 
Det var tydeligt, at tegneren manglede en 
personlig stil. Man kan sige, at jeg prøvede 
mig frem. Emnerne var kommunalpolitiske, 
og det morede mig, at mine byrådskolleger 
undrende talte om, hvem den ”parti” mon 
var, der pludselig begyndte at kommentere 
lokalpolitiske forhold. Jeg erindrer nu ikke 
mere, om det nogensinde blev opdaget den
gang. Efter en kort periode måtte jeg på grund 
af jobskift i DSB opgive avistegningen. Men i 
1978 dukkede muligheden op igen. Ved en 
ren tilfældighed, som så ofte i mit liv.

Set. Georgs Gildernes bømehjælpsdage stod 
for døren. Blandt mange aktiviteter arrange
rede vi en kunstudstilling med værker udført 
af byens honoratiores. Udstillingens højde
punkt var en auktion over de udstillede vær
ker. Som led i reklamen for udstillingen la
vede jeg en tegning, hvori Gunhild Due var

Paul Nielsens første tegning i Kolding Folkeblad 
i 1967. Købmanden er borgmester Peter Ravn.

en del af motivet. Min makker på projektet, 
Frederik Jørgensen, var dog noget imod at 
bruge tegningen. ”Dette kunne vi vist ikke 
være bekendt over for den søde dame!”. 
Alligevel havde vi den med i en samtale med 
Carsten Dall, daværende lokalredaktør på 
Jydske Tidende. Han så åbenbart nogle mu
ligheder i tegneren, for jeg blev efterfølgende 
opfordret til at lave en satirisk tegning af 
borgmester Bent Rasmussen som diskodanser. 
Anledningen var en forestående konkurren
ce i diskodans på den, dengang, fashionable 
restaurant Tordenskjold. Jeg tegnede Bent à 
la Travolta. Det blev starten på mit årelange 
engagement med Jydske Tidende om bl. a. en
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fast ugentlig tegning til søndagsudgavens for
side. Derefter blev det så med få undtagelser 
til en tegning hver søndag og tusindvis af te
lefonsamtaler. Når jeg skriver ”undtagelser” er 
det bl a fordi, jeg faktisk har fået kasseret nog
le tegninger. Det gjorde nemlig Hanne Dall. 
Jydske var jo en GUD, KONGE og FÆDRE
LAND avis. Og mine kommentarer til kirke
striden mellem Bowmann og Kristkirken -  
om hans bolig -  ville hun ikke trykke.

Tegningerne var i alt det væsentlige af lo
kalpolitisk karakter. Med enkelte sidespring 
til den landspolitiske slagmark, hvor Kol
ding kandidater medvirkede. Ind imellem 
har jeg behandlet emner, som ikke er egentlig 
politiske, men som var samtaleemner blandt 
byens borgere.

Meningen med tegneriet var, at jeg hver 
søndag skulle give en kommentar til en af 
ugens aktuelle begivenheder, og det skete i 
samarbejde med de skrivende journalister. 
Derfor har emnerne principielt altid før eller 
samtidigt været tekstmæssigt behandlet i 
ugens aviser. Og dermed kendt aflæserne.

Mest spændende var tiden med journali
sterne Poul Poulsen og Sven Rørbæk. For ud
over de mange telefonmøder, så kom jeg 
jo meget på redaktionen. Og det var mest 
fredag eftermiddag, hvor også visse kom 
m unalpolitikere kiggede indenfor for at in 
formere om aktuelle sager og promovere egne 
synspunkter. Ved disse uformelle men inspi
rerende sammentræf fik jeg også feedback på 
tegnerierne. I mange år var mine fredag afte
ner eller lørdag formiddage reserveret til teg
neriet, idet frist for aflevering var lørdag mid
dag.

Min baggrund var den selvlærtes, så jeg 
lærte meget i disse år. Om tegning og om

Borgmester Per Bødker Andersen, 2000.

avisproduktion. Ikke mindst da jeg fik lov til 
at farvelægge tegningerne. Til at begynde 
med ved at anvise farvelægning, så det typo
grafiske personale kunne udføre det praktiske 
arbejde. Senere overtog jeg selv farvelægnin
gen fuldt ud. Og hvis man tror, at det bare er 
at tage nogle farver og lægge dem på tegnin
gen, så tro om. De farver, jeg havde til rådig
hed, var de farver, avisen den pågældende 
dag brugte som staffage i annoncer. Normalt 
højst 2 udover den sorte. Det kunne være rød/ 
gul eller rød/blå eller grøn/blå. Men jeg brug
te ikke farverne direkte. Alle mine farvelæg
ninger blev lavet i toner af sort. Så udover 
den sorte stregtegning måtte jeg derfor lave 
to yderligere tegninger i sorte toner. De blev i 
trykprocessen til de 2 kulører, der skulle far
velægges med.
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Formand for Teknisk Udvalg, Iver Skriver og 
kulturudvalgsformand Dan Nielsen. I midten tek
nisk direktør Hans-Jørgen Bøgesø, 2000.

I den periode var jeg altid søndag morgen 
spændt på at se avisen og det trykte resultat af 
min farvelægning. For det var jo først på det 
tidspunkt, jeg kunne se, om mine sorte toner 
nu også gav de forventede kulører. Mit pro
blem var, at såfremt jeg havde lavet forarbej
de til at trykke med en blanding af farverne 
sort, rød og gul, (der bl.a. kan skabe hudfarver 
samt utallige orange og brunlige nuancer) og 
så måtte konstatere, at avisen i stedet benyt
tede sort, blå og grøn, så kunne mine perso

ner blive blå eller grønne i hovederne. H el
digvis gik det som regel som planlagt.

Efter Jydske Tidende blev det Kolding Fol
keblad, der lagde spalter til tegningerne. Her 
måtte jeg klare mig uden farver, men journa
listerne var stort set de samme som hidtil, og 
så var det jo lige overfor på den anden side af 
gaden, jeg skulle aflevere mine tegninger.

Hele perioden var byen under socialdemo
kratisk ledelse. Med større eller mindre styr
ke. De borgerlige partier skiftede volumen. 
De konservative blev decimeret på bekost
ning af Venstre, mens SF voksede og fik ind
flydelse. De kristelige er ikke repræsenteret 
mere, medens Dansk Folkeparti endnu hæ n
ger på, og de radikale igen fik foden indenfor. 
En borgerliste opstod -  og forsvandt igen. 
Klunser Martin forsøgte med et julemands
parti, og andre forsøgte med lignende ”sær
partier” uden held. Hvert år har der været 
kæmpet om budgetter og budgetforlig, og 
nogle er endt udenfor. Og så var der alle by
rådsvalgene. Byen har udviklet sig dynamisk 
-  og har undergået væsentlige ændringer, der 
ikke er sket uden ”sværdslag”.

Bredgade blev ensrettet og Jernbanegade 
lukket. Vi fik en City Arkade, og parkometre 
samt P-orientering. Center Nord blev virke
lighed, ligesom et nyt teater. Vi fik Trapholt 
og et Gastank-projekt og Slottet genopbyg
get. Inderhavnen blev opfyldt og Midtgården 
opført. Dertil kom et Sydcenter samt et Euro 
Port Center. Naturgas indførtes, og så blev 
fjernvarmen fornyet. Sans Souci forsvandt, 
og et nyt teater overtog. Vi fik Kolding Bad, 
Kolding Byferie, Opvisningshal, Kolding Træf, 
og Geografisk Have blev udviklet. Og så var 
der Humørkongres, festspil, Dronning Do
rothea Teater. En rusten russisk ubåd dukkede
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Forsiden af Koldinger'n 1993. Fra venstre Villy Søvndal, Jørgens Jessen, borgmester Per Bødker 
Andersen, Christen Kragh, Jens Møller og Jens Chr. Thulstrup.

op og forsvandt igen. Ja, og meget andet satte 
kulør på vor by.

Det blev til et galleri med en mangfoldige 
hed af personer. Folk fra både det politiske liv 
og byens dagligdag indgik i mine tegninger på 
grund af deres engagement i byens liv. Jeg fik 
ikke tegnet samtlige datidens lokalpolitikere, 
men de fleste. Det var jo ikke alle, der havde 
næsen lige langt fremme i den politiske debat!

På rådhusvæggen hænger de nu bag glas og 
ramme. En stribe tegninger med et udsnit af 
mine datidige kommentarer til livet i Kol

ding. Her kan man genopfriske kommunalpo
litiske begivenheder og personer fra en peri
ode, hvor Kolding fik sat turbo på udviklin
gen. N æsten alle de øvrige mange hundrede 
tegninger ligger siden 1996 godt gemt i Kol
ding Stadsarkiv.

I samarbejde med chefredaktør Erik Ran
del og redaktør Jeff Lützen tegnede jeg en del 
år Jydske Tidendes annoncer i det sønderjyd- 
ske årshæfte ”Æ ’ Rummelpot”. A nnoncen 
skulle være satirisk og Jydske’s selvironiske 
bidrag til hæftets humoristiske indhold. Der
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for blev det nødvendigt at forsyne annoncen 
med hjørneteksten ”A nnonce”, så den ikke 
kunne forveksles med vitserne. Idé og tekst 
blev til i en treenighed. Men Lützen fik an
svaret for ”oversættelsen” til den sønderjyd- 
ske sprogtone.

Da Jydske dengang også havde ansvaret for 
Kolding Ugeavis, fik jeg fornøjelsen af at ar
bejde sammen med journalist Ole Würtz. 
Han skrev i en periode hver uge i Ugeavisen 
et afsnit af en fortsat krimi fyldt med lokale 
personer, og jeg illustrerede. Vi havde et spe
cielt samarbejde med disse illustrationer. For 
Oles fortsatte historier var helt regulært fort
satte. Han kendte faktisk ikke selv handlings
forløb og afslutning på forhånd. Han skrev 
afsnittene langs hen ad vejen, et hver uge. Og 
hvert afsnit blev først færdigt i sidste øjeblik, 
som regel langt efter deadline. Det gjorde jo 
tegnerens opgave vanskelig, for min deadline 
var dermed også overskredet. Derfor sagde 
Ole: ”Tegn du blot noget på forhånd. Det skal 
jeg sgu’ nok få til at passe, når jeg skri
ver ugens afsnit!” Og det gjorde det såmænd 
også.

Og så var der jo ”Koldinger’n ”, som jeg 
blandt meget andet tegnede forsiderne til. Det 
var Kolding Flisepudser Laug, der i 1986 fik 
den idé at lave et satirehæfte i stil med Blæk
sprutten. Hæftet skulle skaffe midler til lo
kale støtteformål. Et af disse var støtten til 
Stig Rossens sanguddannelse i udlandet. Selv
om alle bidragsydere var ulønnede, fik hæftet 
kun få års levetid. I 1993 var det slut. Trusler 
om sagsanlæg fra Bent Eliasen var måske år
sagen, eller måske mistede de travle flisepud- 
sere blot lysten til at være udgivere.

Fra årsskiftet 1999/2000 til februar 2001 
blev den ugentlige kommentar til kommu

nalpolitikken genoptaget i Kolding Ugeavis. 
Det var atter i samarbejde med Carsten Dall. 
Produktionstekniske årsager fik dog tegneren 
til at miste gejsten. Den kom dog igen i 2009, 
da Bo Nielsen forsøgte sig med en ugentlig 
satire om en nysgerrig rådhusbetjent. Ham 
satte jeg et ansigt på, og jeg illustrerede en tid 
hans meriter. Med udgangen af 2009 var det 
endelig slut.

Min sidste tegning nåede vist aldrig at bli
ve trykt. Den handlede om en afgang. Det var 
Per Bødkers, der altså også blev min! Første 
tegning handlede om en borgmester, det gjor
de den sidste altså også. Cirklen var sluttet. 
Og Koldingsatiren fra Paul.
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EN DRENGS ERINDRINGER FRA JULEMÆRKESANATORIET 
1950-1951

AF VAGN JUUL RASMUSSEN

Da jeg var 9 år, var jeg tit meget træ t og faldt 
ofte i søvn ved bordet mellem forret og ho
vedret. En aften blev det for meget for far, og 
han slog i bordet og råbte, at nu kunne det 
være nok. Så mor havde bare at tage mig med 
til doktor Kalum i Skanderborg næste dag. 
Jeg måtte jo være syg, når jeg ikke kunne 
holde mig vågen ved bordet.

Doktoren sendte os videre til en specialist 
i Aarhus, og der blev der taget en masse prø
ver -  blodsænkning, røntgenfotografering og 
maveskylning. Det sidste var meget ubehage
ligt. Jeg fik en gummislange gennem halsen 
og helt ned i maven. Så blev der hæ ldt vand 
ned gennem slangen, hvorefter vandet med 
maveindhold igen blev suget op, så der kunne 
tages prøver af det. Der gik nogle dage, så 
kom der besked fra lægerne, at jeg havde lun- 
gehindebetændelse. Jeg skulle ligge i sengen, 
og da man var bange for, at det kunne udvikle 
sig til tuberkulose, skulle jeg på sanatorium, 
så snart der var plads.

Det var i foråret 1950. Der var mange, der 
havde lungetuberkulose, og der var et par må
neders ventetid. Mor havde haft tuberkulose 
og været på hospital som ung pige, og min 
fætter Svend havde været på sanatorium i 
Juelsminde, da han var på min alder.

Jeg skulle på Julemærkesanatoriet ved Kol
ding Fjord. Medens vi ventede på, at der blev 
plads, lå jeg i mors seng om dagen og i min

egen etageseng om natten. Erik lå i den øver
ste køje og jeg i den nederste. Vi sov alle i fars 
og mors soveværelse. Jeg kedede mig ikke i de 
par måneder, jeg lå hjemme. Det var dejligt 
vejr, og døren til altanen var tit åben, så der 
var lyst og luftigt i værelset. Far havde samlet 
adskillige årgange af ugebladene, ”Hjemmet” 
og ”Familiejournalen” fra ca. 1920 til 1930. 
Dem fik jeg ned fra ”det øverste loft” i store 
bundter. Der var masser at læse selv for en 
9-årig. Der var tegneserier og historier for 
børn. Knold & Tot hed dengang Max & 
Mouritz, Gyldenspjæt, Bamse og Dukkelise, 
Børnene i Nyskoven, Kaptajn Grants Børn, 
Willy på Eventyr, Homers Odysseen og Ili
aden. Der var også vittigheder, og Storm P. 
havde sin egen side i et af bladene. Der var 
sider med trylleri og gåder med en troldmand, 
Dr. X, med høj spids hat og tryllestav.

Det bedste var de samle- og byggeark, som 
var til at tage ud af bladene. Det var karton
ark, som skulle klippes ud og sættes sammen. 
Det kunne være mange forskellige ting, feks. 
Det kongelige Teater som dukketeater med 
fortæppe, kulisser og bagtæppe. Meget flot og 
robust. Til dukketeatret var der figurer med 
kendte skuespillere som forbilleder samt alle 
rekvisitter, som var nødvendige til de forskel
lige forestillinger. Der var instruktion i, hvor
dan man førte figurerne og arrangerede scene
skift. Der var sågar rollehæfter til alle figu

55



rerne. A lt dette fulgte gratis med som ind
læg eller tekst i ugebladene, så for at få det 
komplette teater var det nødvendigt at have 
abonnement, så man ikke gik glip af noget. 
Jeg var jo endda så heldig, at jeg ikke skulle 
vente på næste blad. Det lå i stakken ved si
den af sengen. Der var flere forestillinger, 
bl.a. Nybyggerne i Canada og Elverhøj.

Foruden dukketeatret var der mange andre 
ting, som kunne klippes ud og sættes sam
men. Det kunne være tog, der kunne køre 
frem og tilbage på et bræt ved hjælp af en 
snor med perler på. Når man trak i snoren 
kørte toget frem og tilbage. Til afveksling 
havde jeg mit ingeniørsæt, Tekno, som jeg 
var meget glad for. Det kunne jeg bygge med 
i flere dage ad gangen.

Den unge pige, vi havde på den tid, hed 
Karen. Hendes storebror var i lære som ma
skinarbejder. Han havde nogle bøger/tids
skrifter, som hed Populær Mekanik, der ud

kom en gang om måneden. Dem var jeg 
meget glad for at låne. Det var et amerikansk 
magasin, som blev oversat til dansk, som be
skrev det sidste nye inden for teknik, biler, 
traktorer, både og maskiner m.m. Da jeg kom 
hjem fra Kolding, begyndte jeg selv at samle 
på dem, lige til de ophørte med at udkomme i 
1967.

En dag kom en dame på uanmeldt besøg. 
Hun skulle se, hvordan vi boede, og hvilke 
forhold, jeg levede under. Mor var meget ner
vøs, var der nu pæ nt og rent nok? Damen var 
udmærket tilfreds, mor fik ikke skældud og 
blev ikke kritiseret for sin husførelse. Med sig 
havde damen anvisninger og ordensregle
ment for Julemærkesanatoriet, retningslinjer 
for besøg, hvad jeg skulle medbringe, hvad 
jeg m åtte have med, samt en masse små mær
ker, der skulle syes i alt mit tøj. Det var med 
det nr. på, som jeg skulle have på sanatoriet, 
nummer 111.

Her er jeg fotograferet sammen med mine forældre og min mors forældre.
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Børn foran Julemærkesanatoriet ca. 1950.

Lørdag den 6. maj 1950 kørte vi -  mor, far, 
mormor, morfar og mig i morfars Opel Kap
tajn, af sted til Kolding. Jeg tror ikke far hav
de andet end lastvognen dengang. Vi stand
sede i Skanderborg ved Aage Seerups urma
gerforretning. Jeg fik mit første ur, et Certina 
armbåndsur. Det kostede 200 kr., og det var 
mange penge dengang, men det holdt også i 
over 30 år, hvorefter det forsvandt under en 
øvelse på en rafting-tur i Tyskland.

Da vi ankom til modtagelsesafdelingen, 
afd. E, skulle jeg først i bad og derefter i seng. 
Jeg havde min egen pyjamas på og skulle ligge 
på en femsengsstue. I den ene side af stuen

var der to tremmesenge og i den anden side to 
store senge og en tremmeseng. Jeg skulle have 
tremmesengen, for de havde ikke flere af de 
store. Jeg fik dog lov til at have tremmesider
ne slået ned, jeg var jo 9 år.

Lige inden for døren lå en rødhåret fynbo 
med kommunebriller, som hed Adolf Jørgen
sen og var ca. 12 år gammel. I den næste store 
seng lå Willy Toft, Søndergade 17, Varde, på 
samme alder. Jeg var den tredje i den række. 
Ved modsatte væg, i de to tremmesenge, lå to 
drenge på ca. 5 år. Den første hed Steen, og 
mod vinduet lå Johan Ankerstjerne. Johans 
far var sømand fra Fredericia og kom på besøg
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et par gange, og inden han tog af sted igen, 
skulle han synge en sørgelig sang om en ung 
sømand, der falder ned fra masten og dør. Me
get sørgelig. Jeg kan sangen udenad den dag i 
dag, skønt jeg kun har hørt den 2-3 gange. 
Johan græd hjerteskærende hver gang, og vi 
andre var stille længe efter.

Personalet var meget flinke og rare på nær 
en gammel sygeplejerske, der mest var aften
eller nattevagt. Hvis en af de to små var uro
lige eller ikke spiste op, kunne hun finde på at 
binde dem fast til sengen med hænderne på 
ryggen, så de dårligt kunne røre sig. Så græd 
de endnu mere og faldt til sidst i søvn af bare 
anstrengelse. Så snart de var rolige, løste vi 
dem, men hvis den gamle så kom tilbage, 
blev de vækket og bundet igen. Det kunne 
ske flere gange på en aften. Hun blev tosset 
og ville have at vide, hvem der havde bundet 
dem op igen, men det fik hun aldrig at vide. 
Engang ville hun så binde Willy, men da vi så 
sagde, at vi ville sladre, gik hun igen.

Medens jeg lå på afd. E, fik jeg breve fra 
mine klassekammerater på Realskolen. Læ
rerinden, frk. Andersen, hun blev senere gift 
og kom til at hedde fru Donslund, havde fået 
alle i klassen til at skrive et brev til mig, det 
var meget rart. Det må have været, da klassen 
var ”3. U nder”, da brevene er fra 25. maj 
1950. Jeg kom aldrig til at gå i ”4. Under”, 
men kom i 5., da jeg begyndte i skolen igen.

Efterhånden som der blev plads på de an
dre afdelinger, blev de andre flyttet, så jeg til 
sidst lå helt alene på stuen. Det havde jeg 
ikke noget imod, jeg havde mit ingeniørsæt 
og bøger fra sanatoriets bibliotek. Jeg fik også 
ugeblade, når jeg fik besøg af mor og far.

På afd. A  var de, der var mest syge. Afd. 
B-2 var drengeafdelingen, B-l var pigeafde

lingen. D var en lille afdeling med både dren
ge og piger, som var raske og ventede på at 
blive udskrevet. Afd. E var modtagelsesafde
ling, og afdeling F var småbørnsafdeling med 
patienter fra 0-5 år. På de øvrige afdelinger 
var aldersgruppen 5-16 år. Afd. E og F var 
lave bygninger, der lå for sig selv. De øvrige 
afdelinger var i hovedbygningen, hvor der 
også var operationsstuer, lægeværelser, lys
badeanstalt med kulbuelys og administration 
m.m.

Jeg tror jeg var godt to måneder på afdeling 
E, inden jeg kom på afdeling B-2. Det skyld
tes nok, at jeg ikke var så syg som de øvrige, 
der alle havde tuberkulose. Her genså jeg 
Adolf (Asser), Willy (1ste Cowboy) og Bent 
Klave fra Lemvig. Bent var den eneste nye, 
der kom til på afd. E, medens jeg var der, men 
han overhalede mig og kom først til afd. B-2.

Til at begynde med lå man i sengen og var 
kun oppe for at vaske sig og gå på toilettet. 
Det næste trin var, at man var oppe kl. 8-1, 
næste var 8-5, og sidste trin var 7-7, også kal
det ”fuld kur”. Man tog temperatur morgen 
og aften, og en gang om måneden blev der ”ta
get blodsænkning”, og man fik maveskylning.

Dagen startede med temperaturtagning, en 
sygeplejerske kom og delte termometre ud fra 
en kande, og når alle var delt ud, blev de igen 
samlet ind og aflæst. Hvis der var afvigelser 
fra normalen, blev der taget kontrol og skre
vet ned. Derefter vaskede man sig og kom i 
tøjet, og så var det tid til at spise morgenmad. 
De, der lå i sengen, eller ikke var på fuld kur, 
spiste på afdelingen. De andre spiste i den 
store spisesal i nederste etage. Her spiste man 
også middags- og aftensmad. Hvis man ikke 
var på ”fuld kur”, lå man ”på loggiaen”, en 
balkon med udgang fra afdelingen. Hvis man
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var ”på fuld”, var man i liggehal. Her lå man 
på bårer på en lang række, om sommeren 
med et tæppe og om vinteren i en stor skind- 
sovepose. Det var ikke tilladt at forlade sin 
båre, bortset fra at gå på toilettet. Hvis en for
søgte, f.eks. for at afstraffe en drillepind, blev 
der sunget ”En er på gulvet, og det er H en
ning!” flere gange, det var nok drillepinden, 
der råbte højest. Tiden gik med at læse, spille 
spil, snakke, synge, tegne og male. Jeg havde 
mit ingeniørsæt, så jeg kedede mig ikke.

Efter den varme middagsmad var der ”stil- 
letime”. Man skulle sove til middag, og ikke 
noget med at ligge og snakke! Kl. 14.00, var

der varm kakao og franskbrød med ost på af
delingerne for alle, og så var der fritime til 
kl. 15.30, hvorefter man igen skulle ligge på 
båren. Kl. 17.30 pakkede man sammen, så 
man var klar til aftenspisningen 18.00. Efter 
spisning gik man på afdelingen og gjorde klar 
til at gå i seng. Så blev der taget temperatur, 
og der blev sunget godnatsang, og lyset blev 
slukket præcis kl. 19.00, sommer og vinter.

I spisesalen kørte alt efter en snor. Hver af
deling havde deres bord eller borde. Maden 
blev hentet ved madlugen til hvert bord af to 
fra hvert bord. Det gik på omgang. Vi havde 
drengene fra afd. D ved vores bord, der var

Børn i liggehallen i snevejr.
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Spisestuen pyntet op til jul.

kun 4"5 stykker, så vi var ca. 20-22. Når ma
den var hentet, øste en sygeplejerske op, og 
de to ”hentere” serverede. Så sad alle og ven
tede, til vi alle havde fået, og der blev sagt: 
”Vær så god”. Når alle havde spist op, blev 
tallerkenerne samlet sammen og afleveret 
ved lugen, og man stillede op på en lang ræk
ke -  over hundrede børn -  og gik forbi ”pleje
mor”, gav hånd og sagde: ”Tak for mad”. Tre 
gange om dagen!

Jeg var nok noget forkælet. Jeg fik meget 
oftere besøg af mine forældre end de øvrige 
børn, og da mor kom på Vejlefjord Sanato
rium med tuberkulose, medens jeg var i Kol
ding, besøgte far hende hver søndag, og så var 
der jo ikke langt ned til mig. Han blev der 
ikke ret længe, men han havde slik og uge
blade med, så jeg var altid velforsynet. Slik og 
frimærkealbum gemte jeg i en trækasse med 
hængelås, som stod på en hylde på mit senge
bord. Sommetider syntes jeg, slikket slap op 
lidt hurtigt, og en dag, da jeg så i ”Assers” fri
mærkealbum, opdagede jeg, at flere af mine 
”sjældne” frimærker pludselig sad i hans fri
mærkealbum. Det gjorde sådan set ikke så

meget, jeg havde mistet interessen -  og han 
var meget større end mig -  men derefter blev 
kassen låst inde i mit tøjskab. Nu holdt slik
ket meget længere. Låsebeslaget kunne skru
es af kassen uden at åbne låsen, og det havde 
”de store” benyttet sig af.

”De store”, de var syv, havde en stue for sig 
selv med en svingdør ind til vi andre. Vi var 
16 på den store stue, som var delt op i to ved 
hjælp af en ”vinduesmur”, der gik halvvejs til 
loftet. Der var meget højt til loftet, ca. 5Vi m, 
og vinduerne ud mod fjorden gik helt til lof
tet.

Der var mange børn fra Sydslesvig. En af 
dem var Frederik, som også havde et inge
niørsæt, et rigtigt ”M ekano”. Delene var me
get mindre end mit Tekno, men han legede 
aldrig med det, så jeg fik lov til at låne det et 
par gange. En anden var Horst, en lille hidsig 
fyr, som jeg engang lå og sloges med ude på 
loggiaen inden morgenstuegang. Da vi blev 
kaldt ind på afdelingen, var jeg uopmærksom 
et øjeblik, og så bed han mig i hånden. Jeg 
husker ikke, hvad vi sloges om, men da det 
var frostvejr de næste dage, og vi lå i ligge- 
hal, fik jeg ”frost” i såret. Det bredte sig til 
knoerne, så jeg fik et ar som et ”T ” på den ene 
hånd. Det havde jeg så de næste 20-30 år.

Når der var ”fritime”, kunne vi næsten 
gøre, hvad vi havde lyst til. Når det var dår
ligt vejr, var vi normalt på afdelingen, men 
når vejret var godt, var vi ude. Asser, Willy, 
mig og den ældste, der hed Bent, men blev 
kaldt Bejse og var fra Skørping, havde en 
hule oppe på en bakke i skoven. Engang råbte 
de andre, at jeg skulle komme og se. De stod 
på række og kikkede på et stort hul i en brink. 
Jeg skubbede dem til side og stak hovedet 
frem mellem dem, og pludselig blev der helt
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sort, det summede og jeg skreg. Det var bier, 
der havde deres bo i brinken, og i hullet, der 
var stort som en spand, var der masser af hon
ning. Jeg havde haft hovedet for langt frem
me, og hele sværmen satte sig på mit hoved. 
Jeg skreg, medens Bejse børstede bierne af 
mit ansigt. Bierne sad fast på huden, men da 
han havde børstet dem alle af, viste det sig, at 
jeg slet ikke var blevet stukket. Jeg kunne 
ikke mærke noget og fik ikke nogen mén af 
det.

Når jeg ikke var sammen med de andre, la
vede jeg skibe, som jeg skar ud af en fiskekas
se, jeg havde fundet. Det var nem t træ at 
skære i med min dolk, og der var også søm, 
der kunne bruges til samling og til køl på ski
bene. Der gik en bæk fra skoven og ud i fjor
den. Ad den vej har jeg sendt mange skibe ud 
i verden.

Hver formiddag og eftermiddag var vi på 
gåtur ca. l/2 time, hvis man var på ”lille spad-

sererække”, og ca. en time eller mere, hvis 
man var på ”store spadsererække”. Det var 
dejlige ture rundt på veje og stier i terrænet 
omkring sanatoriet, Store- og Lille Krussedul- 
levej. Et par gange gik vi til Strandhuse, et 
lille fiskerleje ind mod Kolding. Det er nu 
blevet et m ondænt villakvarter med store 
pragtvillaer. Et par gange var vi på tur ud 
langs fjorden, så langt, at vi kunne se Elvær
ket ved Skærbæk. Når vi var på spadsereræk
ke, gik vi 3-4 stykker ved siden af hinanden i 
en flok på 30-40 under ledelse af en sygeple
jerske, mange gange den gamle frk. Ebbe
strup.

Ca. en gang om måneden, sådan husker jeg 
det, var vi i bad. Det foregik i kælderen, hvor 
der var badeanstalt. Der var en 4-5 brusere og 
3-4 badekar. Det var nok til én afdeling. En 
gang i mellem, fik vi, en 5-6 stykker, et ekstra 
bad, hvis vi kunne overtale en af de unge sy
geplejersker. Det foregik om aftenen, og så

Julemærkesanatoriet set fra fjorden.
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kørte vi i elevator, det var ikke noget, der 
overgik enhver.

I kælderen var der også en lysbadeanstalt. 
Det var en meget streng og ”farlig” sygeplejer
ske, der vistnok var tysker, der regerede her. 
Det var også et sted, hvor man skulle passe 
på. Der var nogle brikse, som vi lå på, og 
imellem dem hang der nogle store apparater 
med omkring 100 kulstænger i to rækker. 
Når der blev sat højspændt strøm til kulstæn
gerne, sprang der gnister fra spidserne, der 
hvæsede og lyste lige som en svejseflamme fra 
et elsvejseværk. Der lå vi så og stegte, så vi 
blev pæ nt brune. ”Tyskeren” var nu meget 
flink alligevel. Hun arrangerede sanglege og 
folkedans på ”Platformen” om sommeren, og 
så kunne det hænde, at vi var oppe til kl. 21. 
Det var også hende, der holdt skole oppe un
der taget om vinteren. Skole og skole -  vi 
havde læsning, regning og sang, i alt blev det 
til 8-10 gange af ca. to timers varighed i den 
tid, jeg var der.

Der var mange både, som passerede forbi 
på fjorden. Fiskekuttere, skonnerter, kreatur-

Skolestuen på Julemærkesanatoriet.

både, fragtskibe og så naturligvis ”Fredericia”, 
rutebåden til København. Hver gang ”Frede
ricia” kom forbi, blev der råbt: ”Fredericia i 
sigte, på søen til mig!”, og der blev kvitteret 
fra båden med kippen med flaget agter. For
nemt! I den mørke tid blinkede vi med ly
set. Så gav de et trut i hornet. Når der kom en 
fiskekutter med motor, blev der altid råbt: 
”Fredericia fiskekutter! Fredericia fiskekut
ter!” -  selv om de nok var fra Kolding.

Juleaften var lidt speciel. Det begyndte ef
ter vi havde sovet til middag. Vi fik alle en 
julegave af sanatoriet, jeg fik en frimærkepin
cet, som jeg har endnu. De fleste andre fik 
også julegaver hjemmefra, 2-3 stykker. Jeg var 
lidt flov, fordi jeg fik så mange gaver, at afde
lingssygeplejersken måtte bære dem ind på 
en bakke, som var fyldt helt op. Der var mere 
end 30. De var fra hele familien: mor, far, 
mormor, morfar, bedstemor, onkler, tanter, 
fætre og kusiner, selv fra min onkel Tom i 
Amerika var der et ur og en sølvdollar. Der
foruden var der gaver fra folk i byen, køb
mænd, bager, handelsfolk og naboer. Det var 
næsten for meget.

Vi fik gaverne, inden vi skulle spise til af
ten, hvilket vi gjorde tidligere end ellers. 
Bagefter var der dans om juletræet i den store 
dagligstue. Træet var 4-5 meter højt og væl
dig flot. Selv om det var vældig spændende 
og hyggeligt, lykkedes det personalet at få os i 
seng til normal tid kl. 19.00.

Nytårsaften husker jeg ikke noget særligt 
om, men til ”Hellig tre Konger” den 6. januar, 
var vi igen i den store dagligstue, hvor vi le
gede og sang. Jeg og tre andre optrådte med 
salmesang, som vi havde øvet ”efter skoletid” 
oppe på øverste etage. De 3-4 numre vi kun
ne, blev halet frem igen, da Danmarks Radio,
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”Fredericia” på fjorden.

dengang ”Statsradiofonien”, optog en udsen
delse fra sanatoriet. Det lille kor, jeg var med 
i, skulle igen synge, og jeg skulle synge solo, i 
radioen. Så'dan! Begivenheden er nok ikke 
blevet bevaret (forstå det, hvem der kan), da 
det blev optaget på det moderne stålbånd, 
som man kunne slette og bruge igen. Det var 
et rigtigt stålbånd, som man bandt sammen 
med en knude, hvis det skulle gå hen og 
springe.

Til fastelavn var der igen ”fest”. Alle op
pegående var klædt ud. Sanatoriet havde en 
masse dragter i næsten alle størrelser. Der var 
riddere, væbnere, konger, dronninger, fine 
prinsesser, hofdamer, postbude, bondedrenge 
og piger og mange andre kostymer. Det var 
rigtig flot. Jeg var væbner, men det var lidt 
træls, at man skulle have lange strømper på, 
det så noget tøset ud. Festen blev holdt i den 
store dagligstue, og jeg tror, der var levende 
musik. Der var i hvert tilfælde dans, for jeg 
husker, jeg var ude at danse ”Skæve Thor
vald” med afdelingssygeplejersken, frk. Sigrid 
Bruhn. Vi dansede også med piger.

Efter jul blev de julemærker, der ikke var ble
vet solgt, destrueret, men da der normalt var 
postekspedition på jernbanestationerne, blev 
der her gemt nogle ark, som blev brugt af 
dem, der havde nattevagter på stationerne. 
De brugte de kasserede julemærker til at kli
stre ind i nogle fotoalbum, som blev sendt fra 
station til station i hele Sønderjylland. På 
hver station blev der lavet en kollage ved 
hjælp af mærkerne, samt en hilsen fra de for
skellige stationer til børnene på sanatoriet. 
Det var blevet en tradition, så der var mange 
fotoalbums, 2-3 stykker fra hvert år. Hvor 
langt tilbage kan jeg ikke huske, men der var 
mange. Især kan jeg huske mærket fra 1922 
med skoleskibet København. Der var en sta
tion, der havde lavet julemærket, så det fyld
te en hel side i albummet. Det var samlet af 
tusinde af udklippede dele fra mærkerne. Der 
er masser af skumsprøjt på motivet og hvert 
skumsprøjt er klippet ud af mærket og sam
mensat til det tilsvarende på det store i al
bummet. Det må have taget mange timer at 
lave. Siderne i albummet var ca. 22 x 30 cm.

Julemærket fra 1922.
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Jeg tror, der var tilsvarende fra mange af de 
andre årgange.

Engang stod jeg og pjattede med ”1ste Cow
boy”, medens vi stod i køen og ventede på at 
sige ”tak for mad” til ”plejemor” efter mid
dagsmaden. Det endte med, at han gav mig 
3-4 ”nødder” med en knyttet hånd oven i ho
vedet. Ganske venskabeligt og i kådhed. Da 
jeg fik taget temperatur om aftenen, fik jeg 
skældud af sygeplejersken, fordi jeg ikke kun
ne gøre det ordentligt, så jeg måtte gøre det 
om to gange. Termometeret viste kun godt 
35°, og det var for lidt, så jeg m åtte lide den 
tort at få taget temperatur af sygeplejersken. 
Hun kunne ikke gøre det bedre. Temperatu
ren faldt og faldt. Afdelingssygeplejersken blev 
tilkaldt, lidt senere reservelægen og til sidst 
overlægen. Det blev sådan, at der skulle sidde 
en sygeplejerske ved siden af mig hele natten, 
og reservelægen kom hver time, indtil tem 
peraturen begyndte at stige igen. Da var klok
ken 8 om morgenen. Da dagen var omme, var 
jeg på toppen igen, men jeg skulle starte for
fra med ”streng sengeleje” (i sengen hele da
gen), derefter oppe fra 8 til 1, så oppe fra 8 til 
5 og så endelig ”fuld kur”.

Vi havde det godt, når vi var på afdelingen. 
Nogle dage om ugen efter stilletimen kom en 
vogn fra biblioteket med bøger og spil. De 
havde også en rejsegrammofon til at trække 
op med håndsving. Dertil var der grammo
fonplader, gammeldags lakplader selvfølgelig, 
med børnesange og album med H.C. Ander
sens eventyr på plader. Et eventyr kunne godt 
fylde 4-5 plader. Det var bare god underhold
ning.

Den 18. februar 1951 blev jeg udskrevet 
og skulle hjem til Stilling. Der var en særlig 
procedure ved hjemsendelsen. På afdelingen

blev mine sager og tøj pakket, og man sagde 
farvel til dem, der var på afdelingen. Så gik 
man i spisesalen og spiste middag. Når man 
var færdig med at spise, gav man hånd til 
dem ved ens eget bord og til afdelingssygeple
jersken. Derefter gik man hen til indgangs
døren, hvor forældrene stod og ventede, og 
vendte sig mod spisesalen. Når man havde 
vendt sig mod salen, sang alle en farvelsang 
på melodien til ”Nyboders pris”, medens man 
selv stod og vinkede med hånden over hove
det. Jeg kan ikke længere huske teksten, og 
jeg har aldrig set den på skrift. Vi lærte den, 
når den blev sunget for dem, der skulle hjem 
før en selv. Den sluttede med tre hurraråb, og 
selv om man var en vældig karl og skulle 
hjem, så brød tårerne alligevel frem.
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Le vereglerne, som Vagn Juul Rasmussen fik med sig hjem.

Jeg havde været der i 285 dage. Ved indlæg
gelsen vejede jeg 22,9 kg (i nattøj), og da jeg 
blev udskrevet vejede jeg 31,9 kg (også i nat
tøj).

Jeg husker ikke, hvordan vi kom hjem, 
men jeg kan huske, at bilen holdt på gårds
pladsen, og jeg gik ind ad bryggersdøren. Da 
jeg gik fra bryggerset og ind i køkkenet, duk
kede jeg mig hurtigt ned, jeg troede, at jeg fik 
loftet ned i hovedet. Jeg var jo vant til at 
have højt til loftet.

Medens jeg havde været på sanatoriet, 
havde mor været indlagt på Vejlefjord Sana
torium. Hun havde haft tuberkulose igen og 
havde fået fjernet et stykke af begge lunger, 
men var kommen hjem før mig. Imedens mor 
var i Vejle, boede tante Edith og onkel Hans

hjemme hos far. Onkel Hans, der var god 
med værktøj, lavede et soveværelse til far og 
mor oppe på loftet med udsigt over søen. Det 
havde jeg jo ikke set, og jeg rakte pænt en 
finger i vejret og bad om lov til at gå op for at 
se det. Det grinede de alle meget af, men jeg 
fik da lov!

Efter jeg var kommet hjem fra Julemærke
sanatoriet i Kolding, var jeg ikke længere så 
flink mod Erik. Jeg svarede igen og ville selv 
bestemme. Jeg havde lært at slå fra mig, og 
jeg gjorde det. Jeg var heller ikke så flink i 
skolen eller til at lave lektier. Da jeg havde 
været en flittig og dygtig elev på Realskolen i 
Skanderborg, fik jeg lov til at fortsætte sam
men med min gamle klasse, da jeg kom tilba
ge fra Kolding.
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GULDFISKESAGEN -  DYREMISHANDLING, 
KUNSTNERISK FRIHED ELLER EN JURIDISK FARCE? 

AF HENRIK WERNER HANSEN

Den 11. februar 2000 åbnede Kunstmuseet 
Trapholt en udstilling ”Eyegoblack”. Titlen 
var et citat hentet fra James Joyce's Finne- 
ganns Wake. En række kunstværker blev ud
stillet i museets sal beregnet til særudstillin
ger.

Blandt værkerne havde kunstneren Marco 
Antonio Evaristti opstillet 10 Moulinex blen
dere med en guldfisk i hver. Disse blendere 
var placeret på et 80 cm x 160 cm stort bord, 
og blenderne var tilsluttet to fordelingsdåser 
hver med fem stik fastgjort under bordet.

Direktør Peter S. Meyer forklarede, at 
kunstværket var et billede på virkeligheden 
og de beslutninger, alle træffer dagligt. Eva
ristti har om værket forklaret, at han selv 
købte omkring 40 fisk, fordi han regnede 
med, at publikum ville tænde for blenderne. 
Han ville gerne være professionel og kunne 
erstatte de blendede fisk med nye, så kunst
værket hver dag fremtrådte, som det oprinde
ligt var udtænkt. Ideen med kunstværket var 
bl.a. at sætte tilskueren i det dilemma, det er, 
at kunne vælge mellem liv og død. Det var en 
protest over samtidsudviklingen og den me
gen hensynsløshed, der hersker i verden. Han 
tilføjede, at andre kunstnere tidligere havde 
udført tilsvarende værker for at protestere. 
Han henviste til, at kunstneren Bjørn Nør
gaard i januar 1970 havde aflivet en hest i en 
protestaktion. Det var dengang, Røde Fane,

en tolv år gammel hest, blev trukket ud over 
de sneklædte marker i Hornsherred og deref
ter blev aflivet af en lokal slagter, og medens 
Lene Adler Petersen reciterede digtet ”Min 
kære døde hest/kun dig jeg tænker på”, skilte 
Nørgaard hovedet fra kroppen og rejste det 
på en stage. Derefter blev kroppen parteret og 
lagt i 199 syltetøjsglas. Kunstværket skulle 
ses som et billede på forvandling, en protest 
mod Vietnam-krigen og en samfundskritik af 
den vestlige verdens materialistiske tanke
gang. Evaristti henviste også til Picasso, der 
havde sagt, at kunst er en virkelighed, der ud
trykkes ved en løgn.

Evaristti ville gå et skridt videre og ønske
de at repræsentere virkeligheden med noget 
virkeligt. Han ville gerne indlægge en lille 
pause i kunstværket, således at der ikke umid
delbart skete noget, hvis publikum tændte for 
blenderknappen. Det var meningen, at folk 
skulle blive nysgerrige og undersøge, om det 
var muligt at slutte strømmen til blenderne 
ved at følge ledningerne og så opdage, at der 
også skulle trykkes på en kontakt under bor
det. Han mente, at menneskeheden groft sagt 
kan opdeles i moralister, voyeurister og sadi
ster, hvoraf det var sidstnævnte kategori, der 
kunne finde på at tænde for blenderne.

Samme dag kl. 11.00 havde politiet i Kol
ding m odtaget en anmeldelse fra Dyrenes 
Beskyttelse mod direktør Peter S. Meyer og
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Fra ferniseringen af udstillingen ”Eyegoblack”. I forgrunden de 10 blendere med fisk. Foto: Jonas AhF 
strøm.

Marco Evaristti for overtrædelse af Dyre
værnsloven. Dyrenes Beskyttelse havde sam
tidig underrettet pressen.

Politiet rettede straks en telefonisk hen
vendelse til Fødevareregion Vejle om sagen 
og modtog omkring kl. 15.00 en fax herfra, 
hvoraf det fremgik, at en dyrlæge havde fast
slået, at aflivning af fisk i en blender skøn
nedes at være en overtrædelse af Dyreværns
loven.

Et vidne fra Fødevareregionen forklarede 
senere som vidne, at problemet især var, at 
opstillingen indebar risiko for, at publikum 
kun trykkede kortvarigt på blenderen, således

at fisken blev skadet af blenderkniven, men 
ikke staks aflivet. Hvis man blot havde været 
sikker på, at blenderen kørte i et par m inut
ter, således at fisken med sikkerhed blev afli
vet, havde vidnet bedre kunnet acceptere af
livningsmetoden. Vidnet lagde desuden vægt 
på, at aflivningsmetoden ikke var afprøvet.

Direktør Peter S. Meyer oplyste telefonisk 
overfor politiet, at det ville være et indgreb i 
den kunstneriske frihed at afbryde for strøm
men til blenderne. Derfor udstedte politime
steren i Kolding et skriftligt pålæg til Trap- 
holt om at sikre, at de omtalte blendere ikke 
kunne tændes eller på anden måde aktiveres
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med risiko for lidelse for de anbragte dyr til 
følge. Pålægget blev forkyndt for direktøren 
samme dag kl. 15.15.

Jeg tillader mig for en stund at bringe min 
egen person ind i beretningen. Som medlem 
af ”Trapholts Venner” var jeg inviteret til fer
nisering af den omtalte udstilling, hvorfor jeg 
kl. 17.00 indfandt mig på museet og sam
men med min hustru straks begav mig til ud
stillingslokalet med blenderne. Jeg var på 
grund af min involvering i store ”selskabs
tømmersager” midlertidigt fratrådt min stil
ling som vicepolitimester i Kolding og kendte 
derfor intet til det juridiske postyr, der havde 
været dagens samtaleemne på Politigården. 
Jeg kendte således heller intet til det pålæg, 
der to timer tidligere var udleveret til Meyer. 
Det usædvanlige store presseopbud undrede 
mig dog.

Da jeg stod foran den forkætrede opstilling 
af blendere, var der således en masen og skub
ben, men jeg blev grebet af opstillingens idé 
og filosofi og kundgjorde over for min hustru, 
at jeg ville aktivere en blender. Idet jeg rakte 
hånden frem for at fuldbyrde udåden, mødtes 
mit blik med en pressefotografs fra Ekstrabla
det. Da vi kendte hinanden, så jeg for mit in
dre blik både en overskrift og et foto i mor
gendagens avis, der næppe ville fremme min 
karriere indenfor politietaten. Derfor må jeg 
ifølge kunstneren ikke blot være en sadist, 
men også en fej sadist.

En kvindelig gæst aktiverede umiddelbart 
herefter to blendere, hvis indhold straks for
vandledes til en gulbrun grumset blanding.

Evaristti har herom forklaret, at han kort 
efter kl. 17.00 mødte en kvindelig gæst på ca. 
halvtreds, der fortalte, at hun havde blendet 
en fisk. Han spurgte, hvorfor hun havde gjort

Et nærbillede af blenderne fotograferet ved fer
niseringen. Foto: Jonas Ahlstrøm.

det, og hun svarede, at det var sjovt. Altså en 
kvindelig sadist med humoristisk sans.

Udstillingen medførte de følgende dage 
massiv presseomtale, og en lang række harm 
dirrende læserbreve konkluderede, at mange 
mennesker følte sig stødt over, at der åben
bart foregik offentlig dyremishandling på et 
kunstmuseum.

Også politiet modtog adskillige skriftlige til
kendegivelser om, at der skulle skrides hårdt 
ind over for den ”kunstner”, der udsatte 
”uskyldige og værgeløse” dyr for skade, og 
”kunstneren” skulle ifalde en streng straf, 
selvom han øjensynligt var ”syg”.

Politiet konstaterede ved selvsyn den 14. 
februar, at det ikke længere var muligt at ak
tivere blenderne.

Selvom jeg som næ vnt ikke selv kunne en
gagere mig i sagen, undlod jeg ikke, når jeg
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traf mine juristkollegaer på politigården, at 
advare disse mod at rejse en straffesag imod 
museet. Selvom der var en folkestemning 
mod både museum og kunstner, ville det i 
mine øjne virke latterligt alene på baggrund 
af to fisks død at bruge ressourcer på en sådan 
sag. Om rammerne for den kunstneriske fri
hed var brudt, fandt jeg personligt tvivlsomt.

Måske har man lyttet til mine anbefalin
ger, for selvom Det Veterinære Sundhedsråd i 
september 2000 i en erklæring konkluderede, 
at de to fisk havde været udsat for smerte og 
væsentlig ulempe, indstillede man fra politi
mesterembedet i oktober 2000 til Statsadvo
katen, at sagen blev opgivet.

Statsadvokaten fastholdt midlertidig, at 
sagen skulle gennemføres, hvorfor man i no
vember 2000 sendte et bødeforlæg til Trap- 
holt på 2.000 kr. for ikke at have opfyldt det 
pålæg, der var givet af politiet om at sikre, at 
blenderne ikke kunne aktiveres.

I januar 2001 meddelte museets advokat, 
Merete Stagetorn, at man ikke ville vedtage 
bøden, idet museet ikke kunne erkende sig 
skyldig.

Politimesteren indstillede i marts 2001 til 
Statsadvokaten, at sagen blev sluttet. Han 
henviste til, at pålægget af museet blev efter
levet allerede efter 1-3 dage, at sagen nu var 
over 1 år gammel, og sagens udfald formentlig 
alene ville være en advarsel til museet samt 
pålæg til politiet om at betale museets sags
omkostninger.

Statsadvokaten fastholdt stadig, at sagen 
skulle fortsætte, hvorfor der i juni 2001 blev 
fremsendt et anklageskrift til retten i Kol
ding. Sagen skulle herefter berammes til doms
forhandling og advokat Merete Stagetorn 
meddelte, at hun ønskede en række sagkyn

dige vidner indkaldt, herunder Bjørn Nør
gaard, repræsentanter for Det Veterinære 
Sundhedsråd og Dyreværnsrådet samt en zoo
log med ekspertise i fisks følelsesliv.

Dette blev indledningen til et juridisk ma
reridt (farce). A nklagem yndigheden m ed
delte i august 2001 retten i Kolding, at man 
ville protestere imod advokatens ønske om 
vidneførsel, da denne ikke fandtes relevant 
for sagen. Anklagemyndighedens påstand var, 
at museet ifølge loven inden 14 dage efter på
lægget var givet til museet, skulle have ind
bragt dette for retten, hvis man mente, at 
dette var givet med urette. Da dette ikke var 
sket, måtte museet nu være afskåret fra en 
retlig prøvelse af de omstændigheder, der før
te til pålægget.

Den 22. august 2001 afsagde retten i Kol
ding en kendelse, hvoraf det fremgik, at an
klagem yndigheden fik m edhold i, at fordi 
museet ikke inden 14 dage selvstændigt hav
de indbragt spørgsmålet om pålæggets gyldig
hed for retten, blev museet nu afskåret fra

Advokat Merete Stagedorn, der var Trapholts 
advokat i ”G uldfiske sagen” foran Domhuset i 
Kolding, 12. maj 2003. Foto: Orla Lund.
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den ønskede bevisførelse. Denne kendelse 
blev af museet kæret til Vestre Landsret.

Den 7. februar 2002, 2 år efter den famøse 
udstilling, afsagde Vestre Landsret en ken
delse, hvoraf fremgik, at museet uanset at 14 
dages fristen var overskredet, måtte føre de 
ønskede vidner under domsforhandlingen. 
Dertil kom en i mine øjne relevant bemærk
ning om, at det ikke på forhånd kunne ude
lukkes, at bevisførelse om det kunstneriske 
eller kunsthistoriske aspekt kunne have be
tydning for sagens udfald.

På ny appellerede politimesteren i Kolding 
til Statsadvokaten om at slutte sagen. Man 
henviste til sagens alder, til besvær med mu
ligheden for at indkalde samtlige vidner -  
kunstneren var bortrejst -  samt til, at sagen 
ikke havde principiel betydning for fortolk
ning af Dyreværnsloven. Statsadvokaten med
delte lakonisk den 7. marts 2002, at sagen 
skulle domsforhandles. Resten af året 2002 
synes at være anvendt til brevveksling mel
lem anklagemyndigheden og museets advo
kat om tilrettelæggelse af sagens omfangsrige 
bevisbedømmelse.

Først den 12. maj 2003, 3 år og 3 måneder 
efter de to fisks død, startede domsforhand
lingen ved retten i Kolding. Der var indkaldt 
i alt 9 vidner. Bjørn Nørgaard var bortrejst 
men sendte retten en skriftlig redegørelse. A n
klagemyndigheden påstod under sagen fortsat 
en bøde på 2.000 kr. til Trapholt.

Af vidneforklaringerne fremgik blandt an
det, at en servicetekniker fra Moulinex for
klarede, at de pågældende blendere var forsy
net med en kniv, der kørte 14.-15.000 om
drejninger i m inuttet. Der var ingen udveks
ling på kniven, hvilket betød, at kniven kørte 
med maksimale omdrejninger fra første split-

Der måtte særlig skiltning til at føre de mange 
interesserede til domsafsigelsen den 12. maj 
2003. Foto: Orla Lund.

sekund. Efter vidnets vurdering var det ens
betydende med, at en guldfisk døde inden for 
første sekund.

Direktøren for Silkeborg Kunstmuseum for
talte om sit kendskab til kunstværker, hvor 
dyr indgik som en bestanddel. Foruden Bjørn 
Nørgaard, nævnte han den tyske kunstner Jo
seph Beuys, der blandt andet i København 
havde opført en forestilling, hvori der indgik 
en død hare, der efterfølgende blev spist. 
Kunstneren Hermann N itch opførte myste- 
riespil med katolske religiøse overtoner, hvor 
indgik blod fra dyr. Vidnet henviste også til 
en kunstner ved navn Kienholz. Han har 
fremstillet en skulptur, der hedder ”State H o
spital”. Den forestiller en køjeseng. I under
køjen ligger en menneskefigur og i overkøjen 
en gentagelse af figuren, men figurens hoved 
er erstattet med et akvarium med levende 
guldfisk. Endelig omtalte vidnet kunstneren 
Jean Tinguely. Denne udstillede i 1961 på 
Louisiana sin selvdestruktive figur ”Skitse til
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verdens undergang”, hvor en due, i stedet for 
at hæve sig over de rygende ruiner, blev 
sprængt af det i kunstværket anbragte fyr
værkeri.

En dr.scient. fra Zoologisk Institut forkla
rede om sit videnskabelige arbejde, der om
handlede adfærdsmæssige stressaktioner hos 
hvirveldyr. Man kunne ikke tale om bevidst
hedsliv hos fisk, men alene om sanser. Vidnet 
konkluderede, at hvis aflivning af fisk kunne 
ske inden for et sekund i det naturlige miljø, 
d.v.s. vand, ville det efter vidnets opfattelse 
være en ”hum an” aflivningsmetode.

Professor Bjørn Nørgaards skriftlige rede
gørelse til retten blev oplæst. Han udtalte sig 
om tre punkter: Det kunstneriske/kunsthisto- 
riske -  det æstetiske, det retslige aspekt/sam- 
fundet -  det etiske og hans personlige retsfø
lelse -  det pragmatiske.

Om det æstetiske skrev han: ”Fiskene i 
blenderne indskriver sig i en lang tradition 
både i den moderne kunsthistorie og i det 
lange perspektiv, og dyret som væsen, ele
ment, symbol må siges at være en del af kun
stens materiale gennem tiderne”. Forinden 
havde Nørgaard refereret til en lang række 
kunstværker, der alle indeholdt dyr.

Om det etiske: ”For mig er der tale om to 
værdisæt, der aldrig stemmer overens. Retten 
handler om det almene, kunsten om det sær
lige. I det moderne liberale, demokratiske 
retssystem har det almene store individuelle 
rammer sikret gennem ytringsfriheden, her
under også for kunsten. Men af og til spræn
ger det særlige de almene rammer med de 
konsekvenser, der heraf følger. Det kan så 
rumme principielle diskussioner af, hvorvidt 
det særlige kan udvide det almenes rammer, 
og dermed blive en del af det almene”.

Marco Evaristti interviewes af pressen i forbin
delse med domsforhandlingen i ”Guldfiskesa- 
gen' foran Kolding Domhus den 12. maj 2003. 
Foto: Orla Lund.

Om det pragmatiske: ”Meget kort, en poli
timester har ikke haft konduite, har handlet 
ikke udfra fornuft, men ladet sig forføre af en 
stemning og rejst en sag uden proportioner, 
og ikke erkendt de rammer, kunsten må kun
ne arbejde indenfor, han får dumpekarakter. 
Et kunstmuseum og en kunstner føler sig helt 
berettiget trådt over tæerne, men i stedet for 
at rejse en principiel diskussion, bliver det til 
en diskussion om betaling af en mindre bøde, 
og deraf en for samfundet dyr retssag, som ud
fra ovenstående betragtninger ikke kan bru
ges i denne diskussion.

Til dommeren vil jeg sige, der foregår mas
siv organiseret dyremishandling i vores land
brug af uhyrlige dimensioner, der foregår mas
siv organiseret dyremishandling med handel 
med kæledyr, ikke mindst 10-årige drenge der 
får deres første akvarium. A t der i den forelig
gende sag skulle være tale om overtrædelse af 
nogen dyrevæmslov er rent vrøvl.
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Der var stort presseopbud ved domsforhandlingen i ”Guldfisbesagen” den 12. maj 2003. Her intervie
wes museumsdirektør på Trapholt Peter S. Meyer. Foto: Orla Lund.

Der er foretaget en sociologisk undersøgelse 
af, om almindelige mennesker ville trykke på 
en knap, der påfører et andet menneske smer
te, hvis de fik besked på det. Om denne socio
logiske undersøgelse af, om nogen i publi
kum ville aktivere blenderen med fisk, er 
kunst eller ej, er uden for denne domstols 
kompetence”.

Dommen blev afsagt den 19. maj 2003. 
Dommeren fandt ikke, at anklagemyndighe
den havde ført bevis for, at den skete afliv
ning af guldfiskene var i strid med Dyreværns
loven. Dommeren henviste særligt til vidne

forklaringerne afgivet af serviceteknikeren og 
dr. scienten. Derfor har Kolding Politi ikke 
haft nødvendigt sagligt grundlag for at give 
Trapholt det omtalte pålæg.

Trapholt blev frifundet. I mine øjne en fuld
stændig korrekt afgørelse, der dog desværre 
ikke behøvede at tage stilling til de kunst- 
neriske/kunsthistoriske aspekter i sagen.

Statskassen skulle betale sagens omkost
ninger, i alt 27.827 kr., hvorfor vi i denne sag 
taler om såvel rets- som kunsthistoriens høje
ste kilopris på fisk.
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KAMMERHERREINDEN OG BRØDREMENIGHEDEN

AF ELLEN HANSEN

Christina Friederica von Holstein blev født 
på det daværende Tønder Slot den 6. januar 
1741 som datter af amtmand Friedrich W il
helm von Holstein (1703-1767) og Margare
tha Hedwig von Ahlefeldt (1718-1781). Af 
moderen lærte hun tidligt, at den, som er født 
i gode kår, har forpligtelse til at efterleve bud- 
det om at elske sin næste og hjælpe m enne
sker i nød.

Som 23-årig giftede hun sig med sin jæ vn
aldrende fætter -  på både fædrene og mød
rene side -  Christian Friedrich von Holstein, 
som var kammerherre hos kong Christian 
den 7. Efter syv års ægteskab blev han tildelt 
en orden ”L' U nion Parfaite” (ordenen var 
indstiftet af Christian den 6.s dronning So
fie Magdalene), som skulle kendetegne ”den 
fuldkomne forbindelse” ægtefællerne imel
lem. Aret før var han blevet udnævnt til hvid 
ridder, den oprindelige Dannebrogsorden. 
Det ser altså ud til, at det unge par har fået en 
god start på deres samliv, og at deres ægteskab 
blev regnet for meget lykkeligt. Tilsyneladen
de var det eneste, som det unge par manglede 
i den perfekte forbindelse, en arving.

Men lykken skulle ikke vare ved. Det si
ges, at Christina Friederica ikke har kunnet 
gennemføre et svangerskab. Måske på grund 
af ægteparrets dobbelte slægtskab? Og på et 
tidspunkt i løbet af deres samliv blev hun 
ramt af børnekopper, det vides ikke hvornår.

Det var en sygdom, som var meget alvorlig. 
Mange overlevede ikke et angreb. Og de, der 
kom igennem sygdommen, måtte i mange til
fælde betale for deres overlevelse med et syn
ligt handicap: koppear på kroppen og i ansig
tet. Det gjaldt også Christina Friederica, som 
fra den tid ikke længere ønskede at vise sig 
offentligt, men dækkede sit skamferede an
sigt med et slør, når hun var borte fra hjem 
met.

De to ægtefæller fjernede sig efterhånden 
mere og mere fra hinanden, hvad både barn
løsheden og hendes ændrede udseende kan 
have givet anledning til. Hun var inderligt 
troende og optaget af den åndelige bevægelse 
pietismen, som havde bredt sig i Danmark 
og var bragt hertil fra Tyskland bl.a. af de 
fromme brødre fra Herrnhut. De fik navnlig 
tilhængere i Slesvig (Sønderjylland) og op 
langs den jyske vestkyst, på Fyn og i Køben
havn.

Han, derimod, blev mere og mere nydel
sessyg og foretrak at leve det søde liv. Det fik 
dog en brat ende ved hoffet, idet han, uvist 
hvorfor, påkaldte sig kongens vrede og blev 
udvist af København for bestandig. En myte 
fortæller, at Christian den 7. blev fortørnet 
over at høre, at Christian Friedrich von Hol
stein forud for en køretur i karet gennem Kø
benhavn havde ladet sine folk forsyne en af 
de fire heste i forspandet med sølvsko. Den
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ene var fastgjort med bare ét søm, således at 
kammerherren kunne være sikker på, at sko
en blev tabt, og alle folk kunne se, hvor rig 
han var. Det lyder dog som en lidt tynd for
klaring. Kongen selv veg ikke tilbage for at 
føre et forargeligt liv; så hvorfor skulle han 
forarges over den historie?

INDFLYTNING PÅ FAVERVRÅGÅRD

En grund, som synes mere sandsynlig, kunne 
være, at Christian Friedrich har haft for tæ t
te forbindelser til Struensee. Men det er også 
gætværk. Det står imidlertid fast, at kammer
herre Christian Friedrich von Holstein og 
hans gemalinde på et tidspunkt forlod Kø
benhavn, og at parret i 1777 købte Favervrå- 
gård ved Christiansfeld, hvor de flyttede ind.

Christina Friederica var meget optaget af 
Brødremenigheden, som hun kendte fra sin 
barndom i Tønder. Og også fra sin tid ved 
hoffet i København har hun kendt til den 
pietistiske bevægelse. Den ældste af de to en
kedronninger, Sofie Magdalene, var en slægt
ning til den tyske greve Nicolaus Ludwig Zin- 
zendorf, som havde tilbudt brødrene et fri
sted og givet dem lov til at bygge byen H errn
hut på sin jord. Sofie Magdalene var enke ef
ter Christian den 6., og i hans regeringstid 
(1730-1746) var hele hoffet dybt påvirket af 
pietismen.

Dengang Frederik den 5. døde i 1766, var 
hans søn, Christian den 7., blevet konge, kun 
17 år gammel, og året efter foretog han sin 
otte måneder lange udenlandsrejse med et 
meget stort følge. Kongen havde en tysk

Favervrågård, bygget i 1500-tallet, set fra nord. Tv. avlsbygningerne, som sammen med den oprin
delige hovedbygning omslutter den brolagte gårdsplads. O . 1800 er stuehuset forlænget med en større 
tilbygning, vinkelret på den oprindelige bygning. Mod vest udhuse, ikke alle originale. Stien th. fører 
over til Christinero. Pga. strenge bestemmelser i testamentet kunne bygningerne ikke reddes, men blev 
nedrevet i 2005. Foto fra 1942 i Christiansfeld Lokalhistoriske Arkiv.
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læge, den tidligere stadsfysikus i Altona, Jo
hann Friedrich Struensee, med på rejsen. Ef
ter rejsen fulgte Struensee med til Køben
havn som kongens livlæge.

Struensees begejstring for Herrnhuternes 
virke i Tyskland og Holland blev årsag til, at 
kongen efter hjemkomsten inviterede denne 
brødremenighed til at bosætte sig også i Dan
mark, og han solgte Tyrstrupgård, forsynings
gård til Koldinghus og Hansborg i Haderslev, 
til menigheden. Inden handelen var afsluttet, 
blev Struensee efter beskyldninger om forræ
deri henrettet i april 1772, men forhandlin
gerne var da så fremskredne, at koncessionen 
blev underskrevet af kongen den 13. august 
1772.

Den 1. april 1773 blev grundstenen til de 
første fire huse i den fuldt færdige byplan 
nedlagt på Tyrstrupgårds Langager, og den 
nye by blev opkaldt efter kongens mark: 
Christiansfeld.

Christina Friederica ønskede at sætte bo 
i nærheden af Brødremenighedens nye by, 
Christiansfeld, og derfor købte ægteparret 
blot fire år efter byens grundlæggelse Faver- 
vrågård, en hovedgård eller herregård et par 
kilometer fra Christiansfeld i sydvestlig ret
ning. Den havde et jordtilliggende på 133,6 
tønder land. Til sammenligning kan nævnes, 
at en enkelt anden jordbesidder i Favervrå 
havde 100 tønder land. Resten af gårdene var 
på mellem 60,2 og 16,5 tdr. land. Stuehuset 
var fra midten af 1500-tallet og af ret beske
den størrelse.

Den afsatte kammerherre havde ikke læ n
gere nogen indtjening, men Christina Friede
rica havde en meget stor formue, efter sigende 
fra sin mor. Udover købet af gården bekoste
de hun nogle år senere en udbygning af stue

huset, ligesom hun gennem alle årene ofrede 
store beløb på at øve barmhjertighedsgernin
ger i området med hendes mor som forbillede. 
Kammerherren døde på Favervrågård i 1798, 
Kammerherreinden i 1812.

CHRISTINA FRIEDERICAS LIV
PÅ FAVERVRÅGÅRD

Det var således Brødremenigheden i Christi
ansfeld, som betog Christina Friederica von 
H olstein så meget, at hun gerne ville bo i 
nærheden. I selve byen kunne hun og hendes 
gemal ikke købe en gård. Der var kun byhuse, 
og fordi hun ikke boede i en af de to hovedga
der i byen, Nørregade og Søndergade (i dag 
Lindegade), kunne hun efter datidens regler 
ikke optages i menigheden. Favervrå ligger i 
Tyrstrup sogn.

Tyrstrup Kirke var en smuk kvaderstens
kirke, sandsynligvis fra 1100-tallet. (Nedrevet 
1861. Den lå på kirkegården, ca. 100 m bag 
Degnemarken, hvor den nuværende kirke i 
1861-63 blev bygget ud mod Haderslevvej). 
Christina Friederica havde sin faste plads i 
Tyrstrup Kirke og kom til gudstjeneste hver 
søndag sammen med sin kammerpige. De 
kunne komme usete ind og sætte sig i en stol, 
som kun præsten kunne se. Hun var jo kop
pearret og ønskede ikke at blive set af me
nigheden. Efter gudstjenesten, når resten af 
menigheden havde forladt kirken, tog præ
sten de to kvinder til alters. Men lige så ofte, 
som hun besøgte Tyrstrup Kirke, besøgte hun 
også ”Salen” (kirkesalen) i Christiansfeld. 
Her var flere tjenester afkortere varighed, så 
hun havde rig lejlighed til at være med også 
her.

På Favervrågård havde Christina Friede-
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rica indrettet stuerne meget smagfuldt med 
smukke møbler, spejle, malerier og kobberstik 
på væggene. Der var jagtscener med heste og 
hunde. Hundene var forsynet med halsbånd 
med mærket VH (v. Holstein). Der var land
skabsbilleder fra omegnen, og der var familie
billeder, bl.a. malerier af ægteparret selv, selv 
om nogen gennem årene har tvivlet på, at det 
var hende -  for den smukke dame i ridedragt 
er ikke arret! Men mon ikke bare maleren har 
været hensynsfuld?

Æ gteparret boede hver for sig, og de havde 
hver deres tjenestefolk, som de behandlede 
meget forskelligt. Han hersede med sine og 
drev grovkornede løjer med dem. Hun var 
kærlig mod sine, ja, de var som hendes børn. 
Kammerherren brød sig ikke om det stille liv 
på gården og var mindst muligt hjemme. 
Helst tog han af sted og besøgte andre herre
gårde, hvor han var med på jagt og til jagt
gilder. Han spillede kort med sine venner, 
drak og morede sig, også med andre kvinder. 
Undertiden kunne han være borte i dagevis. 
Men det fortælles, at også Christina Friede- 
rica undertiden spillede kort med ham. Må
ske forsøgte hun ligefrem at holde ham hjem 
me på den måde? Der er en beretning om, at 
kammerherren på et tidspunkt havde flyttet 
spillebordet til en anden placering i stuen og 
stillet kammerherreindens stol foran et spejl, 
således at han kunne se hendes kort i spejlet, 
mens de spillede. Videre fortælles det, at en 
af tjenerne herover blev så fortørnet, at han 
senere sladrede til sin frue. Da det kom kam
merherren for øre, skulle han have taget tje
neren med op på et loftsværelse og skudt 
ham. Og ”der blev en blodplet, som aldrig kunne 
fjernes”! Om der er noget om historien, eller 
den er grebet ud af luften, ved vi ikke. Der

Maleri af kammerherre Christian Friedrich von 
Holstein. Brødremenighedens Museum. Foto: 
Olav B. Hansen.

står intet i kirkebogen om, at der skulle have 
fundet et dødsfald sted på Favervrågård, mens 
kammerherren levede.

Et par år efter sin mands død lod kammer
herreinden en fløj bygge til stuehuset, og un
der arbejdet faldt en håndværker ned og slog 
sig ihjel. Det tog hun som et tegn fra Gud om, 
at hun ikke burde have bygget huset større. 
Så hun flyttede aldrig selv ind i den nye afde
ling.
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Maleri af Christina Friederica von Holstein, 
Fra kammerherreindens stuer i Brødremenighe
dens Museum. Foto: Olav B. Hansen.

Sandsynligvis ret hurtigt efter købet af gården 
planlagde og igangsatte Christina Friederica 
anlæggelsen af en lille park, en romantisk 
have, i nær forbindelse med gården. En allé 
førte fra gården over til det lille anlæg, som 
hun kaldte ”Mine tanker”. Her opholdt hun 
sig meget gerne, og her havde hun nok sine 
bedste timer. Det 2,4 hektar store anlæg blev 
plantet til med forskellige træer og planter, 
som var skaffet rundt omkring fra. En del nok

fra andre herregårde. Og det siges, at Brødre
menighedens missionærer hjembragte mange 
planter til hende fra missionsområderne.

Desuden lod hun opføre forskellige byg
ninger og lysthuse i parken. I den ende, som 
er nærmest gården, blev der bygget en græsk 
pavillon, hvor hun tilbragte mange timer 
med læsning, håndarbejde og m editation -  
eller hun fik besøg. Mange lærde personer 
kom for at føre samtale med hende. Hun var 
selv veluddannet og fulgte godt med i tidens 
strømninger. Bl.a. hørte hun meget gerne nyt 
fra Brødremenighedens missionsmarker og 
var især interesseret i arbejdet på De vestin
diske Øer. Tjenestefolkene kom og serverede 
kaffe eller te for gæsterne. Det havde de tilbe
redt i ”Kogehuset”, tekøkkenet, i nærheden 
af Pavillonen.

I begge ender af det aflange anlæg fører en 
hvidmalet havelåge ind til herlighederne. 
Rundt omkring i anlægget var der spænden
de ting at kikke på. Når man færdedes ad de 
snoede gangstier, kom man forbi lysthuse, 
eremithytter (eneboerhytter) og damme med 
springvand. Dammene blev gravet ud i den 
ende af anlægget, som lå længst væk fra pa
villon og kogehus. Springvandene er natur
lige kilder, som blot er blevet forsynet med 
rør, stukket ned i grundvandet. I hver af de to 
eremithytter ”boede” en eremit. Det var en 
legemsstor dukke i en passende dragt. Den 
ene sad ved et bord ved vinduet og læste i sin 
bibel. Den anden var åbenbart træt. Han lå 
på en briks i baggrunden og sov. Men fik han 
besøg, kom der liv i ham. Han for op af søv
nen og næsten i hovedet på sin gæst! Det 
skyldtes en sindrig anordning: Når ”gæsten” 
trådte over dørtrinet, udløstes en mekanisme, 
som fik eneboeren til at springe op.
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Pavillonen i Christinero. Privat foto, ca. 1990.

Lindelysthuse var plantet i forskellig størrelse 
rundt i anlægget. Det mindste i nærheden af 
pavillonen var beregnet til, at Christina Frie- 
derica kunne sove til middag her i varmt 
sommervejr. Det største lå nær ved Kogehu
set, og her var plads til mange gæster, som 
kunne se solen gå ned over markerne vest for 
anlægget, mens de blev beværtet med kaffe 
eller te. Mod øst var der bygget et tårn med 
trappe op til en platform, hvorfra der var god 
udsigt over egnen og landskabet. Her i ”Stor
kereden” kunne kammerherreinden og hen
des gæster få serveret morgenkaffe, mens de 
beundrede udsigten, bl.a. til den gamle kirke 
i Tyrstrup og til Brødremenighedens kirke, 
som var indviet netop i 1777, samme år som

ægteparret von Holstein flyttede ind på Fa- 
vervrågård.

Bag pavillonen, i det yderste hjørne af an
lægget, på det sted, hvor Christina Friederica 
holdt sine daglige andagter, står et smukt lille 
skovkapel bag en stor grav med en granit
søjle. Her ligger kammerherreinden begravet 
med kongelig tilladelse. Christina Friederica 
ønskede, ifølge sit testamente, på bekostning 
af hendes efterladenskaber ”et passende grav
sted, varigt vedligeholdt og forsynet med et 
prunkløst monument af marmor”. Men i Tyr
strup Sogn havde man indsamlet midler til at 
rejse et minde for hende, og derfor er gravste
det nok blevet flottere, end hun havde ønsket 
eller forestillet sig. Den støbte grav er så stor,
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at der sagtens kunne være blevet plads til den 
hest og den hund, som de talrige myter har 
lagt i graven sammen med deres ejerinde, 
men gravstedet er indviet jord, og der forelig
ger beviser for, at myten ikke taler sandt.

Bag graven er der bygget et gravkapel, 
hvorfra der har været nedgang til gravrum
met. Denne nedgang er dog for længst fjer
net. Man har været i tvivl om, hvorvidt dette 
kapel er rejst i kammerherreindens tid, eller 
om det har været en del af udsmykningen ved 
graven. Størst sandsynlighed er der for, at det 
er bygget efter hendes død. Foran graven er 
rejst en rigt ornam enteret søjle med inskrip
tion på tysk, dansk og latin. Den danske tekst 
lyder:

STILLE SOM HENDES SIND VAR HENDES VANDEL

TROFAST OG FROMT VAR HENDES HJERTE 

HENDES LIV VAR VELDAAD 

DE FATTIGE VARE HENDES BØRN 

OG LEDSAGET AF DERES VELSIGNELSER OG TAARER 

VANDREDE HUN HJEM TIL GUD 
DEN 6 . JANUAR 1 7 4 1 BEGYNDTE HUN SIT 

TIMELIGE LIV
DEN 17. JUNI 1 8 1 2  BEGYNDTE HUN SIT EVIGE

Efter hendes død har anlægget fået navnet 
Christinero. Ja, her fandt hun i sandhed sin 
ro -  i livet som i døden.

Af skriftligt materiale fra Christina Frie- 
derica von Holsteins egen hånd er kun hen
des testamente bevaret. Om bortskaffelsen af 
dokumenter og andre papirer skyldes hendes 
beskedenhed, eller måske har hun villet be
skytte sin gemals eftermæle, det ved vi ikke. 
Men -  som der står på latin på hendes min
desøjle ved graven, med citat fra Johannes' 
Åbenbaring 14,13 -  ”de skal hvile efter deres

møje, for deres gerninger følger dem”. Og såvel 
de dokumenterede som de udokumenterede 
af hendes gerninger fortæller om et m enne
ske, som ikke kun havde midlerne til at h jæ l
pe, hvor hun kunne, men som også handlede 
ud fra den moral, hun havde lært af sin mor. 
Med respekt for andre mennesker og deres liv 
hjalp hun dem, som havde brug for det. I en 
tid, hvor der ikke var nogen social hjælp at få 
fra det offentlige, udgjorde hun den sociale 
støtte for nødlidende i hele det område, hun 
opfattede som sit.

Den 17. juni 2012 er det 200 år siden hun 
døde. Som hun hvert år er blevet mindet på 
denne dag lige siden sin død, således vil man 
også fejre 200 års dagen for hendes død eller 
hendes himmelske fødselsdag, som hun selv 
udtrykte det. Mon ikke rigtig mange vil kom
me og være med til at ære hendes minde?

Kammerherreindens grav i Christinero. Foto: 
Olav B. Hansen. Kammerherrens kiste er ned
sat i familiens gravkapel i Lübeck.
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HJÆLP TIL SDR. STENDERUP

Kammerherreinde Christina Friederica von 
Holstein var i hele sin tid på Favervrågård 
den sociale støtte i det store område, som om
fattede den nordøstlige del af det daværende 
hertugdømme Slesvig, dvs. det vidtstrakte 
Tyrstrup Herred, som mod nord gik til Kol
ding å og fjord, samt det område, der senere 
blev benævnt som Haderslev Amt. Vi ved 
om tre landsbybrande i dette område. Den 
27. juni 1807 skete der i landsbyen Sønder 
Stenderup det, som alle landsbyer dengang 
frygtede: Der udbrød ildebrand. I den kraftige 
blæst sprang gnisterne fra stråtag til stråtag, 
og ilden forvandlede på kort tid huse og gårde 
i hele den sydlige del af landsbyen til ruiner. 
De stakkels beboere m åtte se deres ejendom
me og bohave forsvinde i luerne. På den tid 
fandtes der ikke noget sikkerhedsnet. Men 
heldigvis var der hjælp at hente for de nød
lidte hos kammerherreinden på Favervrågård 
ved Christiansfeld. Som i Sdr. Stenderup syd
øst for Kolding var der også i hendes tid stor
brande i landsbyerne Anderup, vest for C hri
stiansfeld, og Maugstrup ved Sommersted. 
Også her fik de skadelidte hjælp hos hende.

TESTAMENTET

I sin sidste tid var Christina Friederica meget 
svagelig. Før sin død fik hun nedskrevet sin 
sidste vilje, sådan som hun allerede længe 
havde udtænkt sig den. Hendes to eksekuto
rer var kammerherre og amtsforvalter Hans 
Rudolf Hjort, Haderslev, og justitsråd og her
redsfoged i Tyrstrup Herred, Georg Diedrich 
Langreuter, som sammen med hendes ku
rator, dr. Müller, bemyndigedes til at træffe

yderligere nødvendige dispositioner efter hen
des død, men i hendes ånd. Testamentet er 
underskrevet den 26. maj 1812, og hun sov 
stille ind den 17. juni.

Ifølge testam entet sikrer kam m erherre
inden alle sin trofaste tjenestefolk, ”som har 
holdt af mig i mine levedage, og som jeg har gen- 
elsket” en fast årlig pension, så længe de lever, 
ligesom de skal have fri bolig på Favervrågård 
foruden møbler og alt nødvendigt til livets 
oprethold. Her skal de ”leve med hinanden i 
fred og ro og hjælpsomt række hinanden hån
den” . Der ydes engangsbidrag, pensioner eller 
gaver, f.eks. møbler eller vogne, til navngivne 
personer. Lægen får et bidrag mod at behand
le de fattige uden salær. Skolerne -  Brødre
menighedens kostskoler i Christiansfeld og 
Den lærde Skole, Latinskolen, i Haderslev -  
betænkes, således at der kan ansættes en eks
tra lærer på sidstnævnte skole, og således at 
alle lærernes kår bliver forbedret. Til gengæld 
skal børn af ubemidlede modtage gratis un
dervisning. Der skal oprettes et forplejnings
hjem både i Tyrstrup og i Haderslev. I Hader
slev blev det til det første sygehus i byen, og 
her blev den første kirurg i Sønderjylland an
sat. A f forskellige årsager blev sygehuset dog 
først færdigt i 1839.

Brødremenigheden arver Favervrågård med 
alle bygninger, jorder og møbler, mod at lade 
tjenestefolkene blive boende, så længe de 
havde brug for det. Desværre har Favervrå
gård ikke kunnet bevares. Den forfaldne gård 
blev nedrevet i 2005.

CHRISTINA FRIEDERICAS SYGELEGATER

Oprindelig var der kun ét sygelegat. M en i 
1864, efter krigen og våbenstilstanden, tabte
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Christina Friederica Stiftelse, GI. Kongevej 
11. Forplejningshjem ved Tyrstrup Kirke, ifølge 
testamentet. I dag bolig i privat eje. Foto: Olav 
B. Hansen.

Danmark hertugdømmerne Slesvig-Holsten 
til Tyskland, og grænsen kom til at gå ved 
Frederikshøj, tre km nord for Christiansfeld. 
Nogle kongerigske enklaver i Vestslesvig blev 
skiftet ud med otte sogne nord for denne 
linje, så at ”De otte Sogne” blev knyttet til 
Danmark. Befolkningen her var ikke tilfreds 
med, at kammerherreindens sygelegat frem
over kun skulle gælde syd for den nye grænse, 
så legatet blev delt i to: Et for Haderslev Am t 
og et for De otte Sogne. Mærkeligt nok blev 
de to legater ikke lagt sammen igen efter gen
foreningen i 1920, og hvert år kommer der på 
kammerherreindens dødsdag den 17. juni en 
legatbestyrelse sydfra og en nordfra for at læg
ge blomster på graven i Christinero. Der er 
ændringer på vej. Legatbestyrelsen i Hader
slev har søgt og fået tilladelse til at udbetale 
restsummen af det sydlige sygelegat til et pas
sende formål (distriktspsykiatrien), og dette 
legat vil dermed ophøre.

Ifølge Sygelegatet kan der søges om hjælp

til og under sygebehandling samt til kur- og 
rekonvalescensophold i ind- og udland. End
videre hjælp til proteser og andre tekniske 
hjælpemidler i forbindelse med sygdom eller 
andre legemlige handicaps m.v. Det er en be
tingelse, at de offentlige hjælpekilder på om
rådet forlods er udnyttet fuldt ud.

KILDEMATERIALE

Som tidligere anført, har Christina Friederica 
ikke selv bidraget med et righoldigt kildema
teriale, idet hun formentlig har ladet alle pa
pirer brænde. Vi har inskriptionen på søjlen 
ved graven. Vi har hendes testamente og 
præstens begravelsestale, men derudover ikke 
ret meget.

Vi er henvist til at søge oplysninger i Dan
marks Adelskalender og på Landsarkivet i 
Aabenraa. Endelig giver Tyrstrupbogen god 
information om Favervrågård, ejerforhold og 
gårdens størrelse m.v. Og den gengiver Tyr- 
strup-degnen M. Hansens skildring fra ca. 
1870, således som han har fået historien for
talt af en gammel mand, Christian Bryde, der 
i sin ungdom (1810-12) tjente på Favervrå
gård.

Endelig har flere forfattere givet deres bud. 
Dagmar Classen-Smidth (1856-1911) har 
skrevet en roman, ”Skyggen fra Favraahof”, 
baseret på degnens beretning, og så har hun 
brygget videre på historien ud fra egen fanta
si. Andreas Øster (1887-1982) har skrevet 
sine barndomserindringer: ”Barn i Herrnhu- 
ternes Christiansfeld”, og heri er en skildring 
fra Christinero. Kilder og myter omkring 
kammerherreinden er desuden mere udførligt 
beskrevet i min bog: ”Christina Friederica 
von Holstein” fra 2009.
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CHRISTIN ERO I DAG

Umiddelbart vest for rundkørslen ved C hri
stiansfeld viser skilte af mod Bulladen og 
Christinero. Der er parkering på gruspladsen 
lige før Bulladen og den gamle præstegård. 
Herfra er der en smuk spadseretur gennem 
skoven Smedeholm, over en eng til det lille 
anlæg Christinero. I årenes løb har anlægget 
forandret sig. Den største forandring skete 
ved orkanens hærgen i december 1999 og ved 
den efterfølgende genopretning og genplant
ning. Skovfoged Preben Ravn skønnede den
gang, at 80% af skovens træer var gået tabt. 
Men ”Stormens løb har sin lov, der blev lyst i vor 
skov!”, og foråret 2000 åbenbarede en ganske 
anderledes skønhed. De fleste af de nye træer

tog godt fat, og de tidligere indeklemte træer 
bredte sig, mens det atter skød op fra skov
bunden. Det har været spændende at følge 
alle disse faser og se, at Christinero gennem 
dem alle har bevaret sin charme og sin helt 
specielle stemning, som man mærker, straks 
man træder ind gennem de hvide låger.

Aktuelt kan berettes, at huse og låger i an
lægget, som igen har brug for en kærlig hånd, 
vil blive sat pæ nt i stand til fejringen af 200 
års dagen for kammerherreindens død den 17. 
juni 1812.

Den 16. juni 2012 -  aftenen før kransened
læggelsen i Christinero -  opføres en musical, 
”Fru Christine til Favervrågård”, i Søstrehu
sets korsal.

Et arrangement ved Kogehuset i Christinero.
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PV.P BERG OG KOHALEHOLDEREN

AF HELGE KJERSIDE

I bogen om Pelle Erobreren af M artin Ander
sen Nexø er der en passus, der lyder således: 
Den sværlemmede Karna kom stormende op fra 
Kælderen og trængte sig skældende frem. Hun 
var ildrød i Hovedet af Vrede, paa hendes freg
nede Hals og svære Arme sad brune Dask af 
Kohaler fra sidste Malkning, de lignede kluntede 
Tatoveringer. Hun sendte sin Tøffel svirrende 
lige i Synet paa den lange Elev, svøbte Pelle ind i 
sit Sækkelærreds Forklæde og bar ham ned i 
Kælderen.

Romanen er skrevet mellem 1906 og 1910, 
men der er næppe nogen sammenhæng mel
lem pletterne på malkepigens hals og kohale
holderen, som blev opfundet af driftsbestyrer 
PV.P Berg 1906.

M anden bag opfindelsen var driftsbestyrer 
ved Kolding-Egtved-Jernbane P.V.P Berg, lil
lebror til landspolitikeren og redaktøren Chr. 
Berg.

De fleste vil nok forvente, at en driftsbesty
rer for en jernbane er en leder, der udarbejder 
køreplaner, disponerer særtog m.m., og det 
gjorde Berg også, men da han begyndte sit 
virke ved Egtvedbanen, var han 60 år gam
mel. Han havde en lang karriere bag sig, hvor 
han havde været involveret i en mængde 
store og små projekter, der spændte lige fra 
anlæg af slusen ved Ringkøbing Fjord til sam
ling af jernbaneskinner.

Bergs idérigdom var overvældende og ofte

utrolig logisk, som feks. da han fik overdraget 
opgaven med at flytte en tonstung sten i Ve
jen, som skulle opstilles til minde om Hans 
Majestæt Kong Frederik VII. I bogen om Ve
jen Sogn skrevet af Søren Alkærsig er pro-

P.V.P. Berg. Foto: Chr. Neuhaus.
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jektet beskrevet således: ”Berg, som påtog sig 
Flytningen for 425 Kr., lod nu Stenen grave 
fri og ved Hjælp af stærke Jernbånd og Bolte 
beklæde med Planker, saa den kom til at lig" 
ne en stor Tromle. Saa blev det bekendtgjort, 
at Søndag 26. September skulde Stenen tril
les paa Plads, og ville nogen tage et Tag med, 
skulde de være velkommen. Der mødte Folk 
i hundredvis, både M ænd og Kvinder, tre 
Spænd stærke Stude (et Sted hedder det fem) 
blev spændt for til Hjælp, Folk tog fat i de fire 
Tove, ca. 150 i alt, og virkelig begyndte Ko- 
lossen at røre paa sig. Det blev dog et hårdt 
Nap at få den op af Hullet, siden gik det let" 
tere, men Stenen kom ikke paa Plads den 
Dag. Først næste Søndag, 3. Oktober, nåedes 
Målet; efter en Beretning havde man også 
den Dag alle Askoveleverne til Hjælp (da be" 
gyndte Skolen 1. Okt.). I de følgende Uger fik 
Berg og hans Folk Stenen rokket paa Plads, 
og Indskriften blev hugget. Den blev som 
næ vnt afsløret 15. November 1880”.

Senere interesserede Berg sig for landbru" 
gets problemer, bl.a. med at finde en metode 
til at beregne flødeindholdet i den leverede 
mælk, så afregningen på mejeriet kunne gø" 
res afhængig af den enkelte leverances fløde" 
indhold. Her opfandt og patenterede han 
Lactoscopet, som i en årrække blev anvendt 
på mange danske mejerier.

Egtvedbanen drog også stor nytte af hans 
idérigdom. Roedyrkerne i banens opland ville 
gerne anvende banen til at transportere rod" 
frugterne til Saftstationen i Kolding, men 
um iddelbart ville det blive for dyrt, da det 
ville koste en omlæsning i Kolding, da Egt" 
vedbanen og Statsbanen, der skulle transpor 
tere roerne fra Kolding Banegård til Saftsta" 
tionen, ikke havde samme sporvidde. Berg

P.V.P. Bergs fadinger på Egtvedbanens spor
areal ved Kolding Statsbanestation 1912.

løste problemet ved at konstruere nogle store 
transportkasser på hjul, som han kaldte ”fa" 
dinger”. De kunne transporteres på såvel Egt" 
vedbanens vogne som Statsbanens og derved 
var omlæsningen næsten undgået til glæde 
for roedyrkerne og Egtvedbanen.

KOHALEHOLDEREN

Det var irriterende for malkepigen at få et 
svirp af kohalen, når hun malkede, fordi der

Tegning til patentansøgningen.
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havde sat sig en flue på koens ryg, og det var 
også uhygiejnisk, da halen jo kunne være for
urenet af partikler fra koens egen afføring el
ler pløre fra marken. Nogle malkepiger brugte 
at binde halen med høstbindesnor -  det var 
der som regel noget tilbage af efter høstsæso
nen -  men det var ofte besværligt, og under
tiden fik det koen til at reagere ved at sparke 
ud efter malkepigen, som godt kunne komme 
slemt til skade.

Bergs kohaleholder var let og hurtig at 
montere og sikrede, at halen blev holdt i lod
ret stilling og bag ved koen under hele malk
ningen.

Idéen har Berg fået omkring 1906, og han 
begyndte herefter at udvikle den med henblik 
på en patentering. Der blev udarbejdet teg
ninger og en 8 sider lang patentbeskrivelse i 
folioformat. Ansøgningen om patent blev 
overladt til patentbureaut Hofman-Bang & 
Boutard, Vimmelskaftet 49 i København. Mel
lem august 1906 og november 1908 opnåe
des patent i følgende lande: Ungarn, Østrig, 
Finland, Tyskland, Sverige, Norge, Belgien, 
Frankrig, England, Danmark og Rusland.

Mange lokale virksomheder deltog i pro
duktion og salg af kohaleholderen. Firmaet 
Konstantin-Hansen & Schrøder har som ma
skinfabrikanter sandsynligvis stået for udvik
lingen af prototypen, firmaet A.D. Burcharth 
& Søn har leveret malingen, og regnskabet 
viser, at fotograf Georg Burcharth har stået 
for fotograferingen af vidunderet.

Berg stod selv for annoncering, salg og for
sendelse. Den nærmere baggrund for prissæt
ningen på den færdige klemme har det ikke 
været muligt at opspore. Imidlertid bliver den 
lanceret til en pris af 1,60 kr. pr. stk.

Da salget begyndte, var der på forhånd ud-

Annonce.

gifter for 8.192 kr. Der skulle således sælges 
mindst 10.000 enheder, før omkostningerne 
var dækket ind, når fradrages udgifter til ra
batter og produktionsomkostninger. Ser man 
på det område, patentet dækkede, var det slet 
ikke urealistisk, men Bergs internationale bag
grund var ikke tilstrækkelig. Han havde ikke 
de fornødne kontakter i hverken Europa eller 
Rusland.

For at få et så stort forhandlernet som mu
ligt, blev såvel købmænd som forkarle, meje
rister og alle andre med tilknytning til land
bruget opfordret til at være ”forhandlere” og 
derved tjene en ekstra skilling, men det be
tød så også, at der måtte gives forhandlerrabat 
eller provision til mange, så den gennemsnit
lige indtægt pr. kohaleholder kom ned på 
ca. 1 kr.
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Demonstration af kohaleholderen. Foto: Georg 
Burcharth.

skoledrenge producere kohaleholderne efter 
skoletid, men det blev dog ikke til noget.

11910 gør Berg status, erkender at projek
tet har kostet ham 6.333,90 kr og videregiver 
patentet til familieeje gennem nevøen Sigurd 
Berg. Han sælger dog selv enkelte kohalehol- 
dere frem til 1912.

KILDER:
P.V.P. Bergs privatarkiv i Rigsarkivet.
Kolding Folkeblad juli 1914.
Søren Alkærsig: Vejen Sogn i Malt Herred, 1936-41- 
B. Wilcke & P Thomassen: Kolding-Egtved Jernbane, 
1. udg, 1965.
Ib V. Andersen: Kolding-Egtved Jernbane 1898-1930, 
1965.
Kolding Stadsarkiv: Saglig samling 99.4.
Danmarks ældste Forretninger, 1940 s. 249.

I august 1909 kontaktede Berg sin nevø, 
Sigurd Berg, der var søn af Chresten Berg, 
medlem af Folketinget og tidligere indenrigs
minister, og bad ham om at udarbejde en af
tale eller kontrakt, så hele forretningen kun
ne overdrages til anden side. Samtidig fortæl
ler han om alle de besværligheder, der har 
været med distributionen af ”apparaterne”, 
som han kalder dem. For at nedsætte fragtpri
sen har han prøvet at få forhandlerne til at 
aftage store ordrer, og for at nedsætte produk
tionsprisen har det også været på tale at lade
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JENS PETER JØRGENSEN
-  SØN AF KOLDING, PROKURATOR I VESTINDIEN

AF JAN TUXEN

Det gamle Kolding rummer mange gode hi
storier om sine bysbørn, men hvad blev der af 
dem, som forlod Kolding for at søge lykken 
ude i den vide verden?

En af dem -  født i Kolding i 1848 -  blev ju
rist og startede sin sagførerkarriere i Kolding, 
hvor han også stiftede familie. Efter få år i 
Kolding flyttede han til Dansk Vestindien, 
hvor han havde praksis i et halvt århundrede, 
men levede adskilt i mere end 40 år fra sin 
familie, som han alligevel formåede at holde 
sammen på. Her er fortællingen om Jens Pe
ter Jørgensen fra Kolding, som blev den be
synderlige ”lawyer Jorgensen” på St. Thomas.

Jens Peter Jørgensen var det niende og 
yngste barn af Niels Jørgensen og Ane Bir
gitte Utzon. Faderen var oprindeligt -  som 
sin egen far -  brændevinsbrænder i Kolding, 
men hans interesser spændte vidt. I 1850erne 
var han klubvært, han var medlem af byrådet 
i 12 år, og fra 1864 til sin død i 1873 var han 
forstander på Set. Jørgens Hospital. Moderen 
var af en gammel Kolding-slægt Utzon, som 
kendes i byen fra 1500-tallet.

Jens Peter gik i Vejle Amts Højere Real
skole i Kolding -  Koldings latinskole var ble
vet lukket i 1855 -  men blev allerede som 
10-årig flyttet til latinskolen i Haderslev, 
hvor hans ældre svoger Conrad Iversen var 
adjunkt1’. Jens Peter blev dog aldrig student, 
for i 1864 måtte latinskolen i Haderslev luk

ke som følge af krigen. I stedet læste Jens Pe
ter jura i København og blev exam.jur. i 1867. 
Han vendte tilbage til Kolding og fik ansæ t
telse på Andst-Slaugs herredskontor under 
justitsråd Saxild. Senere blev han herreds
fuldmægtig og endelig prokurator. I 1871 gif
tede han sig med A nne Cathrine Nissen af en 
ærøsk skipperslægt. A lt lå således til rette for 
en lokal karriere, og han blev også midler
tidig leder af Set. Jørgens Hospital ved fade-

Jens Peter Jørgensen ca. 1875.
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rens død i 1873. Han fik dog ikke stillingen, 
som i stedet gik til boghandler L.C.C. Estrup 
i 1874.

Var Jens Peter skuffet over at blive for
bigået? Eller led han snarere af udlængsel? 
Allerede i 1868 havde han været på rejse i 
Nordamerika, og nu tog han et meget stort 
spring ud på det dybe vand, næsten bogstave
ligt. I 1875 rykkede han familien op med rode 
og nedsatte sig som prokurator på St. Thomas 
i Dansk Vestindien. Over A tlanten og ned til 
troperne, til en koloni i dyb krise, men også 
fuld af udfordringer.

Hospitalsforstander Niels Jørgensen og hans 
hustru Ane Birgitte f. Utzon. Foto: J. Caprani.

Kolonien i Vestindien var blevet grundlagt i 
1660, fra starten vel uden noget defineret 
formål, men strategien kom snart med den 
velkendte -  og berygtede -  trekantshandel: 
Våben og andre industriprodukter blev sejlet 
til Vestafrika. Her købte man slaver og sejle
de dem til Vestindien, hvor de trællede i suk
kerplantagerne, hvis produkter blev sejlet 
hjem til Danmark. Hvor indbringende denne 
handel var i 1700-tallet, får man let et ind
tryk af ved at gå igennem Frederiksstaden i 
København, hvor stort set alle palæerne blev 
bygget på grundlag af formuer tjent i Dansk 
Vestindien.

Men i slutningen af 1800-tallet var situa
tionen en helt anden. De vestindiske sukker
rør var blevet udkonkurreret af den europæi
ske sukkerroe, og slaveriets ophævelse i 1848 
havde stoppet den nemme adgang til billig 
arbejdskraft, som kunne piskes til at bestille 
noget. Dermed forsvandt også det økonomi
ske incitam ent for at have kolonien, og alle
rede i 1850erne startede de første af de for
handlinger, som førte til, at øerne blev over
draget til USA i 1917.

Jørgensen ankommer til en koloni i stag
nation, men ikke uden muligheder. St. T ho
mas har Caribiens bedste naturhavn, en na
turlig mellemstation for skibe på vej til og 
fra Mellem- og Sydamerika. Dermed er der 
livlig trafik og handel på St. Thomas, foruden 
et stærkt internationalt islæt. På trods af, at 
Charlotte Amalie på St. Thomas er en af 
kongerigets mest folkerige byer i slutningen 
af 1800-tallet, er det dog primært erhvervsli
vet, som har brug for en sagfører. Men Jørgen
sen er en driftig mand, som snart breder sine 
gøremål ud over mange områder.

Efter slaveriets ophør var plantagedriften
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Hugo Larsen: Fra havnen i St. Thomas, 1907.

på St. Thomas stort set gået i stå. Men Jør
gensen mente, at man kunne få kolonien 
til at blomstre op igen ved en udstrakt me
kanisering af plantagedriften. H an opkøb
te adskillige tidligere plantageejendomme og 
indforskrev en amerikansk ingeniør for at op
bygge et kompliceret maskineri til en meka
nisk sukkermølle. Han inviterede sågar gu
vernøren til indvielsen. Desværre kom me
kanikken aldrig til at fungere, og man kan vel 
sige, at hændelsen på næsten tragisk vis mar
kerede afslutningen på sukkerdyrkning på St. 
Thomas.

Men Jørgensen gav ikke op så let. Hvad der 
ikke var muligt på St. Thomas, som havde 
mange andre erhvervsmuligheder i kraft af 
naturhavnen, måtte kunne lade sig gøre på de 
andre øer. Han købte mange ejendomme på 
St. Jan og St. Croix med henblik på at ud
vikle dem. Hans vedholdende interesse i land
væsenet var mere idealistisk, end den var 
praktisk og økonomisk. Han drev aldrig ejen
dommene selv, men antog bestyrere eller le
jede ud, og han var mere end villig til at sælge 
til folk, som selv ville udvikle driften2*. Der er 
også eksempler på, at han mere eller mindre
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forærede ejendomme til dygtige folk, som 
ikke selv havde råd til at købe. Hans fokus på 
udvikling af plantagedriften kan også aflæses 
i de stedlige aviser. I 1906 skrev han i St. 
Croix Avis en anvisning på, hvordan man 
kunne opsamle og udnytte regnvandet til 
sukkerdyrkningen. Så sent som i 1918, hvor 
han var ved at afvikle sine forretninger, ejede 
han ejendomme på tilsammen omkring 800 
ha. Hans engagement i landbruget kostede 
ham store summer, men var medvirkende til 
at bevare et nødvendigt, men hensygnende 
erhverv på øerne.

I en periode var han viceskoleinspektør, 
han blev overformynder og indlagde sig for
tjeneste ved at få orden på Overformynde
riets regnskaber, han engagerede sig aktivt i 
politik og var folkevalgt medlem af Kolo
nialrådet, ligesom han var initiativtager til 
og aktivt medlem af Foreningen ”The Danish 
Speaking Club”. I en længere periode arbej
dede han også for Guvernementet, indtil 
man blev træ t af hans åbenm undede udta
lelser om administrationens vilkårlighed og 
fejldispositioner. A lt dette selvfølgelig ved si
den af sagførervirksomheden, hvor han bl.a. 
havde Hamburg-Amerika Linie som kunde. 
Næppe nogen ringe kunde i øvrigt, for Ham
burg-Amerika Linie var i lange perioder det 
dominerende rederi i besejlingen af St. T ho
mas og havde opbygget stort hovedkontor, 
værft, oplagspladser o.s.v. i havnen.

Selv om Jørgensen tilbragte det meste af 
sit aktive liv i Dansk Vestindien og aldrig 
vendte tilbage til Kolding, bevarede han kon
takten med hjembyen. Han holdt fast i sit 
abonnement på Kolding Avis gennem mange 
årtier, og han brevvekslede med sin fætter, 
farver i Kolding Vilhelm Utzon, med hvem

Hugo Larsen: Lawyer Jørgensen 1907.

han udvekslede slægtsoplysninger og politi
ske standpunkter.

Jørgensens politiske synspunkter og virke 
kommer frem i nogle dokumenter fra 1902 og 
1916, hvor man forhandlede om øernes salg 
til USA. Jørgensen var fra starten glødende 
modstander af salget. Han mente, at koloni
en rummede en masse uudnyttet potentiale, 
og at de problemer, som der vitterligt var, 
kunne og burde løses ved en målrettet ind
sats, til gavn for øerne såvel som for Dan
mark. I 1902, hvor Danmark var på nippet til 
at sælge øerne, skrev han et længere kamp
skrift, som han dels fik trykt, dels rejste rundt 
med i hele Danmark på foredrags turné. I
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skriftet kommer hans idealisme og ildhu tyde
ligt frem. De ting, som efter hans mening 
skulle til, for at kolonien kunne komme på 
benene igen -  herunder plantagedrift, skibs
fart, infrastruktur, sundhedsvæsen og under
visning -  var ting, som han selv aktivt arbej
dede på derude. Både hans ord og gerninger 
ligger i smuk forlængelse af Hedebevægelsen 
(”Hvad udad tabes, må indad vindes”), men 
det lykkedes ham ikke at vende stemningen. 
I hvert fald gik lovforslaget om salget glat 
igennem Folketinget, og kun en mudret af
stemning i Landstinget forhindrede loven i at 
blive vedtaget. Men der er næppe tvivl om,

at hans ord fandt genklang hos de nationalt 
sindede konservative, som i årene herefter 
udfoldede en behjertet indsats for at udvikle 
øerne og for at knytte dem tæ ttere til Dan
mark.

I 1916 er situationen en ganske anden. De 
private initiativer, som vitterligt kom efter 
1902, er ebbet ud. De offentlige reformer, som 
er iværksat, er for vilkårlige, forkerte og for
fejlede. Hertil er kommet en verdenskrig, som 
stort set har sat en stopper for trafikken på 
øerne. Jørgensen bliver som folkevalgt kolo
nialrådsmedlem indkaldt til København for 
at afgive forklaring for den rigsdagskommis

Regeringskontorerne i St. Thomas. Fra postkortmappe i Vilhelm Utzons arkiv.
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sion, som skal rådgive de lovgivende forsam
linger før den endelige vedtagelse af loven 
om salget til USA.

Jørgensen har ikke skiftet grundholdning. 
Øerne kan og bør udvikles til at klare sig selv. 
Det arbejder man -  og han -  fortsat på lokalt. 
Men indsatsen fra det officielle Danmark har 
efter hans mening været uduelig, kritisabel 
og uden forståelse for de særlige forhold, som 
råder på øerne. Med talrige eksempler peger 
han på, hvad der ikke er gjort noget ved, og 
hvordan de gennemførte reformer har for
værret forholdene. Man kan, som han siger 
det, ikke behandle Dansk Vestindien som et
hvert andet amt i Danmark. Dertil er forhol

dene for specielle, og det kræver en stor for
ståelse, som ikke har været til stede i den 
offentlige administration, endsige hos guver
nør Helweg-Larsen, som får mange drøje hug. 
Eksemplerne er talrige, men lad os nøjes med 
at se på et par stykker. I 1907 blev overretten 
(dvs. landsretten) i St. Thomas nedlagt. Der
ved mistede øerne en højtstående uafhængig 
embedsmand, som bl.a. kunne moderere gu
vernøren, når denne handlede efter forgodt
befindende, og frifundne arrestanter måtte 
sidde fængslet i månedsvis, hvis deres sager 
blev appelleret^. Jørgensen harcelerer over, 
at man ikke for længst har oprettet fødsels- 
stiftelser for at nedbringe den alt for store

Kolonialrådet for St. Thomas ca. 1916. Fra venstre dr. Viggo Christensen, Lawyer Jørgensen og James 
Roberts.
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børnedødelighed4). Standard Oil holder sine 
skibe væk fra St. Thomas, fordi Guverne- 
m entet har givet afslag på en ansøgning om 
at etablere et olielager i havnen5). Det er ikke 
en disposition, som fremmer væksten. Ek
semplerne er som næ vnt talrige, og de anførte 
tjener blot til illustration af Jørgensens dybe 
frustration over den offentlige administra
tions manglende indsigt i de lokale forhold og 
dens mangel på vilje til at skabe reelle forbed
ringer. Jørgensen har tabt tålmodigheden. 
”Besøgelsestiden er forbi”, siger han og anbe
faler på det varmeste, at øerne bliver solgt til 
USA.

Hvad Jørgensen mente som privatperson, 
får vi indblik i gennem et brev, som han send
te til fætteren Vilhelm Utzon i Kolding, mens 
han stadig opholdt sig i København i decem
ber 1916. A f brevet fremgår det, at Utzon må 
have givet udtryk for en stærk modstand mod 
salget. Jørgensen blev derfor nødt til at for
svare sig. Han beskrev det som den største 
sorg i sit liv, at han måtte råde til et salg. Der 
var bare ikke andre muligheder tilbage. USAs 
magt og strategiske interesse i området luk
kede af for alle andre løsninger. USA ville med 
en økonomisk embargo kunne knuse ethvert 
andet land, krigsførende eller neutralt. Jør
gensen havde i sin tid håbet, at man kunne 
indgå en byttehandel med Tyskland, så vi fik 
en del af Nordslesvig tilbage mod at afgive 
Dansk Vestindien, men den mulighed eksi
sterede ikke længere på grund af verdenskri
gen og de modsætninger, som den havde skabt. 
”Det er en Ulykke, for Danmark, at Øerne 
sælges, men dette kan ikke undgaaes”.

Det uundgåelige skete. Loven blev vedta
get, og den 31. marts 1917 blev Dannebrog 
strøget på øerne. Men gad vide, om Jørgensen

havde overvejet, hvilke alvorlige konsekven
ser overdragelsen ville få for hans egne og 
hans families personlige forhold?

FAMILIELIV

Jørgensen tog som næ vnt familien med til 
Vestindien i 1875. Parret havde i 1872 fået 
datteren Henriette, og i Vestindien kom døt
rene A nna og Andrea til i 1877 og 1878. Men 
fru Jørgensen tålte dårligt tropeheden. I slut
ningen af 1879 vendte hun tilbage for påny 
at bosætte sig i Kolding, hvor den fjerde dat
ter Elisabeth (omvekslende kaldet Lissa og 
Lizzie) blev født i 1880. Et par år senere gjor
de hun endnu et forsøg på at flytte ud til m an
den, og datteren Margrethe (kaldet Baby) 
blev født i 1883 på St. Thomas. Men i 1885 
kunne fru Jørgensen ikke holde varmen ud 
mere og flyttede permanent hjem til Dan
mark, hvor hun bosatte sig, først i Horsens 
og siden på Frederiksberg. Den yngste datter 
Christine blev født i Horsens i 1886.

Æ gteparret levede herefter adskilt i resten 
af deres liv, stort set kun afbrudt af de rejser, 
som der har været mulighed for og råd til. 
Man kan spørge sig selv, hvordan familielivet 
kunne holde til adskillelsen, men det gjorde 
det. Brevvekslingen var tæt, den drejede sig 
om hverdagens små tildragelser, og Jørgensen 
skrev både ironiske, opmuntrende og opdra
gende breve til sine døtre, som også holdt 
hinanden informeret på kryds og tværs. Hans 
forhold til døtrene var varmt og nok også en 
del tæ ttere end til konen6).

Omkring århundredeskiftet købte Jørgen
sen landejendommen Mafolie, som ligger i 
bakkerne bag Charlotte Amalie, ca. 250 m 
over havet og med den smukkeste udsigt over
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byen, naturhavnen og havet. Her er lidt køli
gere end i gryden nede i byen, også fordi pas
satvinden har uhindret adgang heroppe. Det 
fik ikke fru Jørgensen til at flytte ud til ham, 
men døtrene bosatte sig ofte hos ham i læ n
gere perioder.

Specielt Lissa ser ud til at have været ind
taget i Vestindien. Hun flytter ud til St. T ho
mas og bor hos faderen i en længere årrække. 
Herfra stammer portræ ttet, malet af Hugo 
Larsen7). Lissa bliver gift med tyskeren H ein
rich Meyn, som er skibsinspektør hos Ham
burg-Amerika Linie i St. Thomas, og parret 
får i 1913 sønnen Jens Peter, som opkaldes 
efter morfaderen.

EN FATAL HANDEL

I 1916 rasede Verdenskrigen på tredje år, 
Danmark var på nippet til at sælge tropekolo
nien til USA, som på sin side var tæ t på at 
erklære Tyskland krig. En særdeles spræng
farlig cocktail for en familie, som nu havde 
både professionelle og familiemæssige bånd 
til Tyskland.

I den situation foretog Jørgensen to vigtige 
dispositioner. Den ene var både kærlig og for
nuftig, mens den anden skulle vise sig skæb
nesvanger for ham.

Da han i efteråret 1916 blev indkaldt til 
Rigsdagskommissionen i København, tog han

Hugo Larsen: Udsigten fra Mafolie, 1906.
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Lissa og lille Jens Peter med hjem og anbragte 
dem hos fru Jørgensen og Baby, som i mellem
tiden var flyttet til Frederiksberg.

Men da Jørgensen selv er vendt tilbage til 
St. Thomas i januar 1917, indgår han en pro- 
formahandel med Julius Jochimsen, Ham 
burg-Amerika Linies direktør på St. Thomas. 
Parterne er naturligvis klar over, at alle tyske 
besiddelser inden for USAs grænser vil blive 
beslaglagt, når USA og Tyskland erklærer 
hinanden krig. Derfor indgår de en aftale om, 
at Jørgensen køber samtlige Hamburg-Ame
rika Linies besiddelser på St. Thomas (ho
vedkontor, kajer, værft, oplagsplads, kullagre, 
pramme etc.) for 210.000 $. Det beløb har 
Jørgensen ikke, så der udformes et gældsbrev, 
som siger, at gælden ikke skal forrentes og 
først forfalder efter tre måneder, samt at den
ne frist kan forlænges, indtil krigen er over
stået. Formålet med handlen er naturligvis at 
forhindre en konfiskation, hvorefter parterne 
kan aftale en mindelig tilbageførelse af akti
verne, når krigen er overstået.

Men der går ikke lang tid efter, at USA 
har overtaget Dansk Vestindien og har erklæ
ret krig mod Tyskland, før den amerikanske 
Alien Property Custodian ankommer til St. 
Thomas. Han er ikke i tvivl om aftalens natur 
-  en ”Scheingeschäft”, som også Jochimsen 
senere indrømmer privat -  og alle besiddel
serne bliver konfiskeret. Problemet er blot, at 
Jørgensen ikke vil anerkende, at aftalen er 
proforma. Han hævder, at der er tale om en 
reel handel, indgået på neutralt dansk territo
rium8*.

Dermed starter et kompliceret diploma
tisk spil. På den ene side fastholder Custo
dian -  med rette -  at der er tale om en pro- 
formahandel. På den anden side står en dansk

Hugo Larsen: Lissa Jørgensen 1905.

statsborger, som på dansk -  og altså neutralt -  
territorium har købt nogle tyske besiddelser, 
som han har papir på. Og traktaten om over
dragelsen -  som Jørgensen har et detaljeret 
kendskab til -  siger, at USA vil respektere 
danske og andre landes statsborgeres besid
delser efter overdragelsen af Dansk Vest
indien til USA.

Jørgensen inddrager den danske ambassa
dør i W ashington, som diplomatisk beder den 
amerikanske udenrigsminister sikre, at Jør
gensens ejendomsret respekteres. Custodian 
på den anden side strammer nettet om Jør
gensen ved at tage kontrol over Hamburg- 
Amerika Linies besiddelser, ved at lukke Jør
gensens firmas konti i Den dansk-vestindiske 
Nationalbank og ved at bombardere ham
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Hamburg-Amerika Linies hovedkontor i St. Thomas ca. 1917.

med krav om de penge, han har tjent til fir
maets opretholdelse ved at sælge ud af kul og 
andre varer. Custodian opdager også, at Ham 
burg-Amerika Linie har efterladt en større 
kredit i Puerto Rico til Jørgensen. Den har 
han trukket på uden at oplyse om det.

Jørgensen tilbyder i sin desperation at sæl
ge Hamburg-Amerika Linies besiddelser i 
USA, og han tilbyder at sejle hjem for at rejse 
midlerne, som Custodian derefter kan depo
nere. Jørgensens sindstilstand fremgår tyde
ligt af hans breve til den danske ambassadør 
Brun: ”... jeg kan ikke holde det ud längere. 
Jeg er aldeles ödelagt og ender med at blive 
fuldständig gal, men hele Verden er da ogsaa 
et Galehus. Jeg maa gjöre en Bemärkning 
(der ikke vedrører Sagen) för jeg falder sam

men. Jeg arbejdede for Öernes Salg og havde 
jeg vidst, hvordan Forholdene vilde have ud
viklet sig havde jeg endnu langt stärkere gjort 
det. Thi hvordan var det blevet hvis Öerne 
ikke vare bievne afstaaede frivillig?”

Men amerikanerne overbeviser ambassa
dør Brun om, at handelen er proforma, og 
Jørgensen får gennem generalguvernør Bau
mann et skarpt brev, som i utvetydige ven
dinger siger, at Jørgensen kun redder sine per
sonlige besiddelser og undgår retsforfølgelse 
på grund af ambassadørens personlige indgri
ben, ikke på grund af sine handlinger og argu
menter.

Jørgensen reddede altså akkurat sit skind, 
men ikke sin ære, og i juli 1918 skrev han 
nødtvunget under på at overdrage Hamburg-
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Amerika Linies besiddelser til Custodian 
mod at blive fritaget for sin gældsforpligtelse 
til rederiet. Man kan måske til Jørgensens 
forsvar undre sig over, at Custodian var så for
hippet på at få ham til at skrive under, når 
hans køb af ejendommene allerede var blevet 
stemplet som proforma. Det skyldtes den om
talte spidsfindighed i overdragelsesdokumen
tet mellem Danmark og USA, som skulle be
skytte besiddelser, der tilhørte personer og 
selskaber hjemmehørende på Øerne.

Dette musehul benyttede Jørgensen til at 
genoptage sagen efter fredsslutningen i 1919. 
Nu forlangte han på Hamburg-Amerika Li
nies vegne, at besiddelserne blev givet til
bage til rederiet, som så kunne videregive 
dem til Jørgensen mod betaling af de nævnte 
210.000 dollars. Han opfordrede endda Ham
burg-Amerika Linie til at sagsøge ham for de 
210.000 dollars, men Hamburg-Amerika Li
nie valgte at forhandle direkte med den ame
rikanske stat, dog også forgæves.

Hvornår Jørgensen endelig gav op, står 
ikke helt klart. M en der er ingen tvivl om, at 
denne sag knækkede ham professionelt, og da 
han vendte tilbage til Europa, var han blan
ket af. Han opholdt sig i nogle år hos datteren 
Lissa i Lübeck, før han omkring 1924 bosatte 
sig i Horsens, hvor hustruen var blevet begra
vet seks år tidligere. Han døde i januar 1926 
under et besøg hos datteren Henriette, som 
var gift med byrådssekretær i Arhus Hjal
mar Aae og havde bygget ”Villa Mafolie” på 
Strandvejen.

IDEALIST O G  LOMMEPROKURATOR

Der er ingen tvivl om, at Jørgensen i sine se
neste år betragtede sig selv som en fiasko. Det

Annonce i Shipping, januar 1918.

lykkedes ham ikke at udvikle den danske tro
pekoloni til at stå på egne ben. Fremtiden un
der amerikansk styre blev heller ikke specielt 
lys. Og på trods af sin bjergsomhed blev han 
ikke nogen velhavende mand. Men når vi 
skal karakterisere ham, bliver det på andre 
præmisser. Den korteste og mest rammende 
beskrivelse er givet af hans forhenværende 
fuldmægtig N.A. Kjær i dennes erindringer: 
”Han var meget af en Idealist og lidt af en 
Lommeprokurator”. Idealisten og ildsjælen 
gjorde en bemærkelsesværdig indsats for at 
udvikle den danske tropekoloni i en kritisk
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periode. Han arbejdede gratis for de sager og 
personer, som stod hans hjerte nær. Og han 
påtog sig store omkostninger i de projekter, 
som han brændte for. Det var næppe uden 
grund, at han i 1888 blev udnævnt til ridder 
af Dannebrog. Lommeprokuratoren derimod 
stak sit hoved frem i de retssager og ejen
domshandler, hvor der var penge at hente. 
Når han skulle formidle en ejendomshandel, 
forlangte han rask væk 10% i kommission. I 
nogle sager -  f.eks. den om Hamburg-Ame
rika Linies besiddelser -  er det vanskeligt at 
afgøre hvilket aspekt af hans personlighed, 
der var fremherskende, for de levede side om 
side. Man kan tilføje andre nuancer, f.eks. at 
han levede yderst nøjsomt og nærmest aske
tisk, at han var et eklatant rodehoved, og at 
han gik bemærkelsesværdigt sjusket klædt.

Men når regnskabet gøres op, er det ideali
sten, som står tilbage. Han satte sit mærke, 
selv om missionen mislykkedes. Det er vel
fortjent, at han stadig er en legende i famili
en, hvor han i øvrigt bærer kælenavnet 
”Lawyer”.

KILDER
P. Zoffmann, Set. Jørgens Hospital i Kolding 1558- 
1958, Konrad Jørgensens Bogtrykkeri, Kolding 1958. 
P. Eliassen, Det gamle og nyere Kolding, Konrad Jør
gensens Bogtrykkeri, Kolding 1910.
C. Chr. Lausen Utzon, Familien Utzon, Konrad Jør
gensens Bogtrykkeri, Kolding 1907.
N.A. Kjær, 25 Aar i Vestindien. Fra Firsernes og 
Halvfemsernes St. Thomas, A. Rosenbergs Bogtryk
keri, København 1934.

Dronningens Gade, St. Thomas. Ved krydset havde prokurator Jørgensen kontor.
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Et Foredrag om de dansk-vestindiske Øer, holdt af 
Prokurator, Overformynder Jørgensen. Carl Mar: Møl
lers Bogtrykkeri, Horsens 1902.
Betænkning afgiven af den i Henhold til Lov Nr. 294 
af 30. September 1916 nedsatte Rigsdagskommission 
angaaende de dansk vestindiske Øer, J.H. Schultz 
A/S, København 1916, bilag B., pp. 290-315. 
Ordenskapitlets biografiarkiv.
Familiens egne optegnelser, erindringer, fotografier og 
breve samt en brevsamling i Det Kongelige Bibliotek, 
alt venligt formidlet af Lawyer Jørgensens tipoldebarn 
Karin Aae Evensen, uden hvis hjælp denne artikel 
ikke var blevet til.
Familien Jochimsens brevarkiv, venligt formidlet af 
Halvor Jochimsen, Julius Jochimsens barnebarn. 
Enkelte breve efter Carl Emil Hassager, direktør for 
ØK i St. Thomas 1905-16, venligt formidlet af dennes 
barnebarn Peter Kelstrup.
Vilhelm Utzons privatarkiv i Kolding Stadsarkiv. 
Diverse opslagsværker, kirkebøger på arkivalier- 
online.dk samt enkeltoplysninger fra andre hjemme
sider.
Illustrationer: Udsigten fra Mafolie er ejet af Knuthen- 
borg og fotograferet af Finn Brasen. Fotografiet af ko
lonialrådet er taget af Heinrich Petersen og gengivet 
med tilladelse fra Digital Library of the Caribbean 
(www.dloc.com). Øvrige værker og afbildninger er i 
privateje og privatfoto

NOTER
1. Conrad Iversen (1833-1918) var student fra Kol

ding lærde Skole 1852 og blev cand.philol, i 1857. 
I 1858 blev han gift med Jens Peters ældste store
søster Christine Jørgensen (f. 1836). Han blev i 
1875 overlærer ved Horsens lærde Skole, rektor 
sst. 1881-89 og rektor ved Frederiksborg Latin
skole 1889-1902. En dattersøn af dette par var 
professor, dr.phil. og undervisningsminister Hart
vig Frisch (1893-1950).

2. Et godt eksempel er ejendommen Little La Gran
ge på St. Croix. Han købte den i 1895 på tvangs
auktion og antog en bestyrer, men solgte allerede 
året efter til ildsjælen Carl Lawaetz, som drev 
ejendommen med stor dygtighed og grundlagde

den kendte dansk-vestindiske familie Lawaetz, 
hvoraf dansktalende medlemmer stadig bor på St. 
Croix. Little La Grange er i dag en del af plan
tagemuseet Whim.

3. Jørgensen blev selv ramt på brødet ved nedlæg
gelsen af overretten i St. Thomas. I kraft af sin 
uddannelse som exam.jur. var han kun berettiget 
til at møde for underretten, men han havde fået 
speciel tilladelse til at møde for overretten i St. 
Thomas.

4. En formindsket børnedødelighed kunne have fjer
net behovet for at tilføre ulydig og oprørsk arbejds
kraft fra andre caribiske øer. Den seneste opstand 
blandt den farvede del af befolkningen havde fun
det sted på St. Croix i 1880, og frygten for oprør 
var et af de følelsesladede argumenter, som til
hængerne af salget havde benyttet i 1902. Her ar
gumenterede Jørgensen altså for, at Danmark selv 
kunne have løst problemet ved at tage fat det rig
tige sted.

5. En meget kilden pointe, idet Vestindisk Kompag
ni havde fået tilladelse til at opføre sit olielager, 
mens Standard Oil fik afslag. Da guvernør Hel- 
weg-Larsen var formand for Vestindisk Kompagni, 
kunne han altså mistænkes for at fremme sit fir
mas interesser på bekostning af koloniens. Så di
rekte sagde Jørgensen det ikke, men hans pointe 
blev både noteret og kommenteret af kommissio
nen.

6. I 1901 sendte han det meste af 10.000 kr. hjem 
til familien. En ganske betragtelig sum den gang. 
Døtrene fik næsten det hele, mens han til konen 
levnede 390 kr., som hun kunne have ”i Reserve”.

7. Hugo Larsen (1875-1950) var en ung akademiud
dannet maler, som i årene 1904-07 opholdt sig i 
Dansk Vestindien, hvor han malede og tegnede de 
mest talentfulde af sine værker. Billetten til øerne 
var blevet betalt af den nationalt sindede grosse
rer Holger Petersen (1843-1917) og var et af den
nes bidrag til at knytte øerne tættere til Danmark. 
Se www.hugolarsen.dk.

8. Der ses ikke i Jørgensens breve -  hverken de offi
cielle eller de private -  tegn på, at han på noget 
tidspunkt fraveg denne holdning. Det er vel næp
pe sandsynligt, men heller ikke umuligt, at han 
har været overbevist om, at handelen var reel.
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RUGBRØDSBAGERIET I BRAMDRUP FORSAMLINGSHUS

AF HELGA STEFFENSEN

Fra efteråret 1943 til 15. juni 1945 fungerede 
Forsamlingshuset i Bramdrup som rugbrøds- 
bageri etableret af den tyske besættelsesmagt. 
Andre steder som i Ryslinge på Fyn havde 
man indkvartering af tyske flygtninge i For
samlingshuset i månederne lige efter 2. ver
denskrig, men så vidt vides kendes ingen an
dre steder med et rugbrødsbageri som i Bram
drup!

Besættelsesmagten i Sydjylland må i 1943- 
44 have haft behov for at indrette et bageri, 
der kunne levere det vitale næringsmiddel, 
rugbrødet, konstant og i aftalte mængder til 
faste tider og priser. Dvs. alt hvad der hø
rer under det moderne samlende udtryk ”lo
gistik”. Vi kender ikke beregningerne, men 
vi ved, hvornår planlægningsgruppen gik i 
gang. Det har været omkring 1. oktober 1943, 
for derefter blev Forsamlingshuset lukket for 
alle andre. Gymnastik, badminton og møder 
måtte ophøre, og folk der skulle have sølv
bryllup el. lign. måtte f.eks. bruge Harte For
samlingshus, hvis det var ledigt.

Ikke kun Forsamlingshuset blev beslaglagt. 
Hele byens ”gadejord”, dvs. pladsen foran kir
ken samt pladsen foran de nærliggende byg
ninger på Nørregyde: karetmageren, smeden 
og skolen og foran Kringsgård blev inddraget. 
Planlægningsgruppen brugte november, de
cember og et par uger af januar til at frem
skaffe maskiner til dejfremstillingen, få stillet

de 5 brændefyrede ovne op udenfor, lave af
taler om levering af rugmel og af brænde til 
ovnene, få lavet overdækning af brændet og 
rejsning af camouflagetelt til redskaber og til 
små og større biler.

VAND, ELEKTRICITET O G  RUGMEL

Vand fik rugbrødsbageriet fra Bramdrupdam 
Vandværk. Fra starten i 1895 og til 1938-39 
har Forsamlingshuset haft en brønd med en 
håndpumpe. Stedet ligger på højde med kir
ken og de gamle gårde i Bramdrup, antage
lig har der væ ret et vandskel. Bramdrup
dam Vandværk er fra 1934 og leverede vand 
nede ved Vejlevej. Men sidst i 1930erne blev 
den nedlagte Egtvedbanes vold gennem
brudt, så vandledningen kunne føres mod 
Bramdrup.

Forsamlingshuset ca. 1930.
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Arbejdspladsen set fra øst med lastbiler og kamouflagetelt.

De store gårde i Bramdrup havde jo selv vand 
i deres brønde og var i en række år ikke in
teresserede i at bruge penge på vandværks
vand. Brandslukning kunne benytte sig af 
dammene, så Forsamlingshuset, karetmage
ren, smeden og dem i de mindre huse har nok 
været de første kunder til vandværksvandet.

Bagerigruppen på rugbrødsfabrikken var 
meget omhyggelig med at betale for vandfor
bruget i Forsamlingshuset. Fra januar 1944 til 
december 1944 brugte man 2000 m 3. Fra ja
nuar 1945 til 13. juni 1945 blev der brugt 
1045 m3. Kvitterede månedsregninger er op
bevaret på Bramdrupdam Vandværk. De sid
ste 2 kvitteringer er særlig interessante, fordi 
de både har kompagninummer og underskrift 
af lederen. I hele perioden var prisen 1,50 kr. 
pr. m3. Denne pris for vand i Bramdrupdam 
var den samme mange år efter krigen, mens 
afgifter på vandet til gengæld steg!

Elektricitet fik rugbrødsbageriet fra Kolding 
og Oplands Højspænding. 1916 havde møller 
Chr. Hansen bygget et 110 volt jævnstrøms
værk, som med forbedringer undervejs leve
rede strøm til lys og til brug f.eks. ved tærske
værk i landbrugene i sognet. I 1943 overgik 
værket til KOH, Kolding og Oplands Høj
spænding, og forbrugerne kunne nu få strøm 
til lysnettet og ” stærkstrøm” til maskiner. For
samlingshuset havde elektrisk strøm til lam
perne, men de maskiner, der skulle bruges til 
dejfremstillingen til rugbrødene blev drevet 
af en generator med råolie. Den pris, der blev 
betalt for strømmen i 1944-45, viser, at der 
kun blev betalt for elektrisk lys.

Træet til de brændefyrede ovne udenfor, 
400-500 m3 træ, blev købt i skovene syd for 
Kolding.

Hvor fik man rugmel fra? For 1944-45 har 
Varedirektoratet den oplysning, at rug er
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Syd- og Sønderjyllands største kornafgrøde, 
4 gange så stor som hvede, dvs. 40.800 ton. 
Det var den største produktion i landet. Den 
modne rug blev kørt fra landbrugene til møl
lerne, hvor den blev malet og sigtet. Besæt
telsesmagten købte den dér, og man må for
mode, at når de tyske lastbiler havde afleve
ret de bagte brød til de aftalte forlægninger 
i Syd- og Sønderjylland, f.eks. Vandel, Var
de, Oksbøl, Nymindegab og antagelig Kol
ding, så gik turen til møllerne for at få ma
let rug med retur til Bramdrup. Også de be
grænsede opbevaringsmuligheder i Forsam
lingshuset tyder på, at levering af rug foregik 
løbende.

I store tønder har der været maltekstrakt, 
som man købte på bryggeriet i Kolding, Slots
møllen. Malt er udblødt, spiret byg, der tør
res, ristes eller røges og tilføres lidt øl til eks
trakt. Det giver rugbrødet farve og smag.

MANDSKAB O G  BILER

Graver Jes Jensen havde sin arbejdsplads på 
kirkegården og kom i snak med mandskabet 
på pladsen. Han fortæller, at bagerne var 
nogle ældre soldater, som passede deres ar
bejde og fik brødene færdige til aftalt tid. 
Man kan tænke sig, at hjælperne, både inde 
og ude, skulle holde god justits for at få plader, 
rengøring og klargøring til næste dejfremstil
ling. Det har været meget krævende at fyre 
op i de 5 ovne og holde ilden vedlige, det har 
været stabile folk. Jessen fortæller, at der ofte 
blev bagt brød i døgndrift. Der var dobbelt 
vagt om bageriet døgnet rundt, men de ældre 
soldater fik også tid til at indrette en grisesti i 
W C-bygningen på husets nordside. En gris 
blev jævnligt slagtet. En del af den blev brugt 
til madlavningen med det samme, og en del 
blev saltet og røget og hængt op i omklæd

De fem bageovne opstillet, inden udhuset blev opført.
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ningsrummet under scenen til senere brug, 
fortalte gartner Braae, som på Bramdrups 
vegne havde opsyn med Forsamlingshuset. 
Både bagere, chauffører og hjælpere var ind
logeret i de omliggende huse og gårde.

På billederne ses flere typer lastbiler, og de 
ser ud, som om de blev holdt godt vedlige. 
Det menes, at der var et slags autoværksted 
under camouflageteltet, men så vidt vi ved, 
har der ikke været en større benzin- eller die
selstation.

En ting har vi undret os over: Har tyskerne 
i Danmark hele krigen igennem kunnet køre 
med benzin/diesel i stedet for gengas? Ingen 
af lastbilerne ser ud til at have generator!

UDVIKLINGEN I RUGBRØDSBAGNING

Fladbrød kendes fra jernalderen, både fra bag
ning på lerplader ved bålet og senere i ovne. 
Fra 1400-1800 havde man en arnebænk ved 
ildstedet under den åbne skorsten og ved si
den af den runde bageovn. På landet bagte 
man i 1700- og 1800-tallet sit rugbrød og se
nere også hvedebrødet selv. I byen købte man 
rugbrødet hos bageren, både af hensyn til 
træforbruget, men også af hensyn til faren for 
ildebrande. Fremkomsten af gasovn og senere 
elovn i slutningen af 1800-tallet og begyndel
sen af 1900-tallet fik byfamilier til selv at 
bage igen -  i hvert fald deres hvedebrød.

I middelalderen var et ”leve” et brød, hvor 
man brugte bygmel og senere rugmel til bag
ningen. Brødet kunne være af gærdej, så var 
holdbarheden ikke god. Det kunne også være 
ugæret ”usyret” brød. Det kunne holde sig 
meget længe, f.eks. som ”skonrokker” og ”be- 
skøjter”, som søfolkene brugte.

Brød, og især rugbrød, har i århundreder

været det mest nødvendige fødemiddel, både 
for rige, men især for fattige. Også under 
fængselsophold, i hære og i koncentrations
lejre målte man brødrationer nøje ud. Når 
der ikke var brød, så det skidt ud for soldaters 
og fangers helbred og overlevelse. Fra ca. 
1870 kender man industrielt fremstillet rug
brød. Man lavede ”Fællesbagerier” i byerne, 
og inden bagningen satte man ofte et stem
pelaftryk i brødene. Kunden kunne købe 
mørkt eller lyst maltet, firkantet eller ovalt i 
skærefladen. Og brødmaskinen blev konstru
eret. I 1952 kunne man for første gang købe 
rugbrød i skiver, som hele brød eller i mindre 
pakker.

Ca. 1900 begyndte man at lave bagerier 
ved møller og i landsbyer. I 1909 begyndte 
møller Hansen på Bramdrup Mølle at bage i 
sit nye bageri og begyndte også at køre ud på 
en landtur med brødsalg.

RUGBRØDSBAGNING
PÅ EN GÅRD OMKRING 1900

Man bagte oftest en gang hver måned, og pi
gen og konen lavede ved 2-3 tiden om morge
nen en dej til ca. 20 brød, hver på 3-4 kg.
Til dejen gik:
50 kg sigtet rugmel
2 spande vand
Salt og maltekstrakt
1 kg surdej (gemt fra sidste bagning).

Surdej indeholder gær- og mælkesyrebakterier 
og danner mælkesyre og eddikesyre, som giver 
rugbrød, sigtebrød og surbrød en frisk og syrlig 
smag. Det var en vigtig del af bagerens hånd
værk at sikre en god surdej. Dejen æltes af karl 
og pige i et par timer, ikke bare med hænderne, 
men ofte også oppe i dejen med fødderne!
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Dejen hæver 4'6 timer og imens tændes op 
i ovnen. Der tages surdej fra til næste bagning. 
Den skal opbevares tildækket, køligt, men 
frostfrit. Brødene slås op og smøres med vand 
eller øl. Aske- og brænderester i bunden af 
den store ovn skrabes ud, og brødene sættes 
ind på den varme ovnbund ved hjælp af den 
lange ”skydsel”, en slags spade med langt skaft. 
Efter en lille times tid er brødene bagt, og ov
nen kan åbnes og brødene tages ud.

RUGBRØDSBAGNINGEN
I FORSAMLINGSHUSET

Arbejdet foregik fra 24. januar 1944 til 15. 
juni 1945. Opskriften og bagningen kan have 
lighedspunkter med bagningen på bonde
gården. I forgangen stod m askinerne, som 
blev drevet af diesel, petroleum  o. lign. Der 
var æltem askiner og ”pølsem askiner” med 
dej deler med afskærer. I lille sal var der mel
rum med vægte. Der var sække med malet 
og sigtet rug til et par dages forbrug. I lille 
sal stod også salt i sække. Udenfor stod tø n 
derne med maltekstrakt. I store sal var sat 
kraftige bordplader op, så 40 bageplader kun
ne stå parat til de ca. 1.200 stk. dej til en 
bagning. På andre reolplader kunne de ny
bagte brød stå og dampe af efter bagningen. 
Uden for huset stod det mest imponerende: 
De 5 jern-bageovne, hvor der blev fyret med 
træ. Ovnene havde hver deres fyr og skor
sten, der var ført op gennem udhusbygnin
gens tag.

Til hver bagning af 1200 brød, blev der 
brugt 6.000 kg rugmel, 720 liter vand samt 
vand til rengøring: i alt ca. 800 1 pr. bagning. 
Bageriet har i perioder bagt både dag og nat,

og så er der gået endnu større mængder ingre
dienser til.

Besættelsesmagten betalte Forsamlingshu
set for:
leje af hus og grund i 6 kvartaler 5.080,00 kr. 
lys og kraft 564,97 kr.
vand 3.045 m3 4.568,50 kr.
Alle betalinger er indgået til tiden.

EFTER 15. JUNI 1945

Rengøring og istandsættelse af Forsamlings
huset og omgivelserne var meget nødvendig 
efter rugbrødsbageriet. Mange ældre bram- 
druppere mindes endnu, hvordan gulve og 
vægge så ud, og hvordan en skrap rengøring, 
reparation og maling pyntede på det hele.

14. novem ber 1945 kunne Bramdrupbor- 
gerne så mødes i huset og holde en forsinket 
afskedsfest for lærer J.K. Kristensen.

5. marts 1948 udbetaltes en check på 
1.337,82 kr. i indkvarteringserstatning.

I 1962 blev Forsamlingshuset købt og over
taget af logen Saxon, Serap ionsordenen. 2008- 
2009 restaurerede logen også omgivelserne og 
fik anlægget mod vest ved mindestenen for 
besættelsen 1940-45 renoveret.

I dag kan der stadig være ting og forhold, 
vi ikke kender om rugbrødsbageriet. Sig til, 
hvis I har kendskab til mere!
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HISTORIEN OM KOLDING KAMMERORKESTER 
-O G  DET DER GIK FORUD 

AF HANS-JØRGEN SINDHOLT

I 1934 oprettede den 64-årige musikdirektør i 
Kolding, Peder Madsen Lomholt ( 1870-1936) 
”Kolding Privatorkester”, et orkester med 18 
amatørmusikere -  udelukkende strygere. Or
kestret medvirkede ved en række koncerter 
hovedsageligt i Kristkirken, hvor organist 
Hjalmar Jakobsen havde sit virke. Efter Lom- 
holts død i 1936 førte Hjalmar Jakobsen de 
næste 19 år orkestret videre.

Imidlertid var der blandt amatørmusikerne 
et udtalt ønske om at etablere et større orke
ster i Kolding. Det blev den ivrige og engage
rede amatørmusiker Lilli Moseholm, der med 
energi og vedholdenhed i 1952 kunne præ
sentere byen for sit nye ”Kolding Byorkester”. 
I orkestret sad medlemmer fra såvel de profes
sionelle musikeres rækker som amatørernes. 
På dirigentpodiet stod i flere år kapelmeste
ren fra Vejle, violinisten Edmund Hansen 
(1892-1976). Åbningskoncerten fik stor suc
ces med det fine program, der blandt andet 
omfattede Max Bruchs populære violinkon
cert i g-moll med den unge violinist fra Kol
ding, Børge Madsen. Han opnåede i 1957 at 
blive ansat i Det kongelige Kapel, som en 
følge af teatrets udvidede spilleplan dengang.

Koncerten den 6. marts 1955 bød også på 
en oplevelse. Her var den dengang 25-årige 
bassist Erik Moseholm med tilknytning til 
Kolding solist i Karl Ditters von Dittersdorfs 
koncert for kontrabas i E-dur. Selveste Launy

Grøndahl stod på dirigentpodiet. Det var en 
stor begivenhed for såvel orkester som publi
kum. Den næste halve snes år gav Kolding 
Byorkester to koncerter hvert år. Koncerter
ne blev som regel afholdt i Kolding Gymnasi
ums festsal. Mange husker sikkert salen og 
dens udsmykning udført af koldingmaleren 
A nton Schrøder (1893-1965). Salen er der 
stadig, men er nu en del af Kolding Kommu
nes Socialforvaltning.

Seminarielærer Carl Larsen ved Kolding 
Seminarium overtog i 1963 dirigentstok og 
podie, men desværre kun for en kortere pe
riode, da det var vanskeligt at finde habile 
amatørmusikere til det ret krævende reper
toire. Endelig var de økonomiske forhold 
ikke just gunstige for et større symfoniorke
ster, og i 1965 blev orkestret opløst. Sidenhen 
dannede en gruppe amatørmusikere et orke
ster, der diverterede med lettere klassiske 
værker og medvirkede ved festspil i Kolding- 
hus slotsgård, men også dette orkester led den 
kranke skæbne at m åtte lukke -  det var vist 
helt forbi med Kolding Byorkester. Trist for 
amatørernes musikudøvelse. Musikelskere i 
Kolding kunne dog glæde sig over, at Søn
derjyllands Symfoniorkester, der i 1963 blev 
landsdelsorkester, fremover besøgte byen og 
gav mange fine koncerter.

Amatørmusikerne opgav dog ikke så let. 
De dannede som tilforn små ensembler i pri
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vate kredse og dyrkede kammermusikken. 
Det var de mange små ensembler, der allerede 
i 1880 dannede grundlag for dannelsen af 
”Musikforeningen af 1880”, som desværre 
måtte lukke i 1999.

KOLDING KORFORENING
FÅR NY DIRIGENT

For en kort bemærkning vender vi lige op
mærksomheden mod Kolding Korforening, 
der i 1933 blev stiftet på initiativ af den dyna
miske købmand Holger Kelstrup, som drev 
forretningen ”Engelsk Beklædningsmagasin” 
i Østergade og senere indtil lukningen i Bred
gade. Korets første dirigent var adjunkt Axel 
Carstens (1899-1971) fra Kolding højere A l
menskole. Det var stort tab for koret, da den 
meget afholdte dirigent i 1939 forlod Kolding 
til fordel for en stilling i Maribo. Dette og de 
følgende besættelsesårs besværligheder gjor
de en foreløbig ende på koret. Det blev atter 
blandt lærerne på den gamle skole -  nu Kol
ding Gymnasium -  Holger Kelstrup i 1949 
fandt den nyansatte adjunkt Torben Emme- 
luth (1921-1988), der påtog sig at gendanne 
koret. Han var en alsidig musikbegavelse, der 
blandt andet spillede violin og bratsch og ofte 
kunne man opleve ham i Kammermusikfor
eningen. I 1961 sluttede Torben Emmeluth 
sin periode på dirigentpodiet for koret -  og en 
værdig afløser måtte findes.

En institution, som var med til at sætte sit 
tydelige præg på musiklivet i Kolding, var Kol
ding Seminarium, der siden den spæde start i 
begyndelsen af halvtredserne havde til huse i 
lokaler på Kolding Gymnasium. Da nye byg
ninger på Dyrehavevej 116 var klar til ind
flytning i 1957, fik seminariet sin fremtidige

adresse her indtil lukningen i 1992. Blandt 
det dengang beskedne antal lærere på det nye 
seminarium fandt man den fornemme pæda
gog og musiklærer, Age Nielsen, som satte sit 
præg på en række koncerter med et eminent 
orgelspil. Han gjorde en stor indsats for at ud
brede den danske sangskat med utallige fore
drag og sangaftener på Kolding Seminarium 
og hvor man ellers efterspurgte det musiske 
menneske, der med megen vid og humor i ord 
og toner levendegjorde blandt andre Steen 
Steensen Blichers og Jeppe Aakjærs tekster.

I årene efter udflytningen voksede tilgan
gen af studerende til seminariet, og følgelig 
måtte lærerstaben udvides betragteligt. I au
gust 1961 tiltrådte seminarielærer Carl Lar
sen, som tilforn havde været ansat en halv 
snes år ved Vordingborg Seminarium. Tiden i 
Vordingborg havde givet Carl Larsen et godt 
grundlag for at udøve kammermusik, idet han 
foruden at være en glimrende violinspiller 
havde erfaring med kor- og orkesterledelse. 
Et amatørorkester i Nykøbing Falster havde 
også fået øje på den unge musiker, der hurtigt 
havde vist sit talent som violinist og dirigent.

Købmand Holger Kelstrup, der stadig var 
formand for Kolding Korforening, havde erfa
ret, at Carl Larsen var på vej til en stilling ved 
Kolding Seminarium. Det blev ikke vanske
ligt at formå den 40-årige musiklærer til at 
overtage posten som dirigent for koret efter 
Torben Emmeluth. I september 1961 stod 
Carl Larsen foran Kolding Korforenings vel
syngende kor. Det blev til 24 års samarbejde 
mellem kor og dirigent. Carl Larsen stamme
de fra Østervrå, Torslev Sogn små 20 km vest 
for Sæby, hvor han blev født den 11. januar 
1921. Han levede med musikken til sin død 
den 25. januar 2006.
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KOLDING KAMMERORKESTER

Korarbejdet gav direkte anledning til at op
søge en gruppe amatørmusikere, som kunne 
medvirke ved nogle af korets koncerter. Her 
blev kimen til Kolding Kammerorkester med 
Carl Larsen som dirigent lagt.

Efter Carl Larsens eget udsagn var det 
nyetablerede kammerorkesters første offici
elle optræden i foråret 1962, pudsigt nok ikke 
i Kolding, men i Fredericia, hvor ”Landsfor
eningen af kristelige Sangkor” ved et af sine 
landsstævner havde fornøjelsen ved en kon
cert at lade sig akkompagnere af orkestret. 
Som en sidebemærkning skal lige noteres, at 
”Landsforeningen af kristelige Sangkor” stif
tet i 1906 faktisk var den første kororganisa
tion i Danmark. Den bestod indtil nedlæg
gelsen i 1989 af blandede kor, hvis repertoire 
hovedsageligt havde tilknytning til kirken. 
Først i 1916 stiftede man ”Dansk Korfor
ening”, hvor den allesteds nærværende køb
mand Holger Kelstrup fra Kolding sad i ho
vedbestyrelsen.

Det nydannede orkester hørte man mere 
til ved julekoncerterne i Kolding Korfor
enings regi i årene 1963-64 i Sdr. Bjert Kirke. 
Her var orkestrets opgave begrænset til blot 
at ledsage koret. Men det var da en begyn
delse.

Den første større opgave, som Kolding 
Korforening tog op under Carl Larsens le
delse, var Carl Nielsens ”Fynsk Forår”, som 
blev opført den 25. marts 1965 i anledning af 
hundredåret for Carl Nielsens fødsel. Ved 
den lejlighed samarbejdede Kolding Korfor
ening dog med Kolding Byorkester -  det blev 
dette orkesters sidste koncert.

Det viste sig i løbet af de næste år, at de

Carl Larsen med sit yndlingsinstrument. Foto 
fra 1990erne.

spilleglade amatører blev en etableret gruppe 
med faste øvetider og regelmæssig optræden 
som ”backing-group” især for Kolding Korfor
enings kor. Enkelte arrangører skrev i pro
grammerne, ”Kolding Kammerorkester”, mens 
andre anførte det nok så lakoniske udtryk ”en 
instrumentalgruppe” -  eller ”medlemmer af 
Kolding Byorkester”. På et tidspunkt blev det 
ganske moderne at anføre samtlige medvir
kendes navne i diverse koncertprogrammer. 
Alle næ vnt -  ingen glemt.

Et af de lidt uoverskuelige problemer for et 
amatørorkester -  og for den sags skyld også
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for amatørkor -  er aflønning af instruktører/ 
dirigenter. Her åbnede lovgivningen om fol
keoplysning imidlertid en mulighed, og op
lysningsforbundet FOF tilbød fra de allerfør
ste år at programsætte et hold, hvor kammer
musikudøvelse kunne finde sted under ledelse 
af en aflønnet instruktør/dirigent. Og her til
meldte de interesserede musikudøvere sig så. 
Hvad var nu mere nærliggende end at kalde 
orkestret ”FOFs Kam merorkester”! Sådan 
skrev arrangørerne i hvert fald i et enkelt pro
gram.

Blandt orkestrets medlemmer var der delte 
meninger om et navn til orkestret, men en
den på det hele blev, at orkestret kom til at 
hedde ”Kolding Kammerorkester”.

Den dynamiske dirigent Carl Larsen gjorde 
et stort stykke arbejde for at kor og orkester 
fik lejlighed til at give en lang række kirke
koncerter ikke blot lokalt, men rundt i hele 
det sydjyske område. Den første snes år med
virkede orkestret ved ikke færre end 45 af 
Kolding Korforenings koncerter -  hertil kom
mer så de kristelige sangkor, hvor orkestret 
medvirkede ved 11 koncerter.

KOLDING KAMMERMUSIKFORENING

Kolding Kammermusikforening blev i 1946 
oprettet på initiativ af adjunkt Carl Haahr, 
der arbejdede ved Kolding højere Almensko
le fra 1942 til 1948. Carl Adolf Haahr, der var 
cand. mag. i musik, spillede violin i en trio, 
hvor lærer ved Drengeskolen (Alykkeskolen) 
i Kolding, Karl Munk (1883-1968) spillede 
cello og Lis H ansen (Elisabeth H ansen) 
(1908-1998) klaver. Lis Hansen virkede som 
såkaldt mellemskolelærerinde ved Kolding 
højere Almenskole i årene fra 1935 til 1962.

Blandt læserne er der sikkert mange, som hu
sker hende for det fornemme klaverspil og 
den smukke sangstemme. Hun havde fået sin 
uddannelse i sang ved Det kongelige danske 
Musikkonservatorium i København. De sid
ste år af sit aktive arbejdsliv fungerede Lis 
Hansen som talepædagog ved Kolding Kom
mune.

I denne nystiftede forening kunne udøvere 
af kammermusikken samles. Man spillede i 
små grupper hovedsagelig for foreningens 
medlemmer, men af og til hæ ndte det da, at 
et større publikum fik lejlighed til at høre 
medlemmernes musiceren. Foreningens liv 
var kort, og i halvtredserne førte den en hen- 
sygnende tilværelse. I 1963 tog nu afdøde 
boghandler Hans Munk (1925-2000), søn af 
førnævnte Karl Munk, initiativ til at genop
live foreningen, og i de følgende år var der et 
lykkeligt samarbejde med Kolding Kammer
orkester og dets dirigent, Carl Larsen. Det 
blev til 11 koncerter i løbet af en halv snes år 
i dette regi.

REPERTOIRE

Det var dog ikke kun musik for kor og in
strumentalgrupper, der blev opført. Kolding 
Kammerorkester fik snart sit eget repertoire 
hovedsageligt med musik fra baroktiden, men 
også værker fra den tidlige klassiske periode 
blev taget op. A f orkestrets omfattende node
arkiv, der for en stor dels vedkommende blev 
købt og betalt af Carl Larsen selv, fremgår 
med al tydelighed, at musik af den flittige 
komponist Georg Friedrich Händel (1685- 
1759) indtager en væsentlig position i orke
strets repertoire. Også Händeis samtidige kol
lega -  Johann Sebastian Bach (1685-1750)
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havde en omfattende produktion af både kor- 
og instrumentalværker. Orkestret har prøvet 
kræfter med hele 4 orkestersuiter, en klaven 
koncert i d-moll fra den gamle mester. På 
”Mariæ Renselsesdag” -  kyndelmisse i 1984 
opførte orkestret med den navnkundige vio
linspiller W andy Tworek som solist Bachs 
violinkoncert nr. 1 i a-moll i Simon Peters 
Kirke. Også et par af Bachs Brandenburgkon- 
certer har været på programmet. En af musik
historiens helt store ”leverandører” af musik 
-  ja, nærmest købmand udi musik -  var Georg 
Philip Telemann (1681-1767). En lang ræk
ke af hans glade koncerter ligger i nodearki

vet. Det omfattende materiale viser lidt om 
orkestrets store glæde ved barokmusikkens 
finurligheder.

Orkestret ambitionsniveau har helt fra be
gyndelsen været højt. Imidlertid er det en 
væsentlig forudsætning, at musikken er hold
bar og tåler de mange øveaftener, hvis inte
ressen hos musikerne skal fastholdes. Det kan 
den klassiske musik, når den er skrevet af de 
bedste komponister. Fra den wienerklassiske 
periode finder man værker af både Franz Jo
seph Haydn (1732-1809) og Wolfgang Am a
deus Mozart (1756-1791).

De fleste musikinteresserede vil vide, at det

Generalprøve på koncert i Kammermusikforeningen 1965. Fra venstre to ukendte damer, derefter kom
mer Ole Sanders Olesen, Hans Munk, Jørgen Gry, Åge Nielsen, ukendt, Torben Emmeluth, ukendt. 
Med ryggen til fra venstre Helle M unk og (muligvis) Lena Normann.
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ofte må være nødvendigt at udvide orkestrets 
besætning med træ- og messingblæsere og 
slagtøj for at kunne spille en del af det omfat
tende repertoire. Og det er da også sket gen
nem årene, at orkestret næsten har haft en 
besætning som et symfoniorkester.

I årenes løb har der naturligvis været en 
omfattende udskiftning af orkestermedlem
merne. Til tider har medlemstallet været om
kring 25, i disse år ligger tallet lidt under 20. 
Tilgangen til Kolding Kammerorkester er 
ikke overvældende, hvilket kan have mange 
årsager. I en periode fandt en del spilleglade

unge mennesker med baggrund i Kolding 
Musikskole vej til orkestret, men nu om dage 
retter de deres øjne og øren mod andre orke
stre og musikformer.

Som før næ vnt har Kolding Kammerorke
ster fra de første år arbejdet i FOFs regi -  un
der lovgivningen om folkeoplysning. Den 
daglige administration klares dog af orkestrets 
bestyrelse, der består af fire valgte orkester
medlemmer samt orkestrets dirigent. Der er 
rigeligt at tage sig til med planlægning af prø
ver og koncerter samt administration af orke
strets omfattende nodesamling.

Koncert i Kristkirken den 4. marts 1976 med Carl Larsen som dirigent. Fra venstre ses blandt andre 
Jørgen Gry (violin), Anton Andresen (violin), Age Nielsen (violin), Alfred Poulsen (cembalo), Mogens 
Andersen (violin), I. C. Højensgaard (fløjte), Finn Poulsen (obo), Hans M unk (obo), Bent Fristed 
(fagot), Niels M. Lasthein ( bratsch), Helle M unk og Lena Normann (begge cello).
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Det er ikke hyppige formandsskift, der har 
præget Kolding Kammerorkester gennem de 
næsten 50 år siden stiftelsen. Orkestret har 
blot haft fem formænd/kvinder. Den allerfør
ste formand, A nnette Klitgaard, beklædte 
posten gennem mere end 25 år. Hun gjorde 
en meget stor og fornem indsats for orkestret. 
Efter hendes formandsperiode fulgte Ole Jør
gensen, Ulla Svarre, Niels Møller Pedersen, 
der alle videreførte den positive udvikling, 
orkestret er inde i. I skrivende stund vare
tages formandsposten af A nita Sindholt, der 
med stor entusiasme og humor fortsætter i 
forgængernes spor med nye initiativer til en 
fortsat udvikling af orkestret. Alle med und
tagelse af A nnette Klitgaard og Ulla Svarre er 
fortsat medlemmer af orkestret med deres in
strumenter -  cello og violin.

SOLISTER

Der er vel ikke mange musikformer, der kan 
opvise så utallige varianter af orkesterformer, 
instrumentalgrupper i alle størrelser med al
lehånde instrumenter, som den klassiske mu
siks univers. Værker for soloinstrumenter i 
samspil med større eller mindre grupper og 
orkestre findes i overmål.

Tid efter anden har flere solister spillet 
sammen med Kolding Kammerorkester. På 
trods af den betrængte økonomi, som ethvert 
amatørorkester vel nok lider under, er det 
lykkedes at arrangere koncerter med såvel 
meget kendte som lidt mindre kendte kunst
nere. Også flere af orkestrets egne medlem
mer har optrådt som solister og ydet fremra
gende præstationer.

Fra den lange række af mere eller m in
dre kendte navne finder man violinisten

Ulrikke Høst'Madsen.

Wandy Tworek, cellisten Ulrikke Høst Mad
sen, organisterne Jane Østergaard Lauridsen 
og Sven-Ingvart Mikkelsen og koncertme
ster i Sønderjyllands Symfoniorkester Kar
sten Dalsgaard Madsen for blot at nævne 
nogle få. Operasangeren Stig Fogh Andersen 
har også stået foran Kolding Kammerorkester 
i solistens rolle.

Samarbejdet med eminente musikere og 
sangere er et voldsomt incitament for orke
strets medlemmer, der ved hver eneste øveaf
ten viser stor spilleglæde og engagement, 
hvilket den høje mødeprocent på næsten 100 
vidner om.

Kolding Kammerorkesters frugtbare og in
spirerende samarbejde med Kolding Korfor
ening har i de senere år været sat på ”stand
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by”. De seneste år har orkestret arrangeret ad
ventskoncerter med Kolding Kammerkor og 
i et par år med Koldingkoret, som Kolding 
Korforening nu kalder sig.

HUSORKESTER PÅ KOLDINGHUS

Kolding Kammerorkester har holdt en del 
koncerter på Koldinghus. Første gang, orke
stret diverterede med musik her, var den 27. 
august 1968. Der skulle dog gå fire år, før en 
slotskoncert atter blev en god oplevelse for 
orkestret, nemlig den 30. august 1972. Derpå 
fulgte en række årlige koncerter med forskel
lige samarbejdspartnere -  Kolding M usik
skole, Kolding Korforening og en række soli
ster. I alt blev der i tiden fra den første kon
cert og frem til adventskoncerten i 2010 af
holdt hele 49 koncerter -  og én koncert på 
Slotssøen -  50 koncerter over 38 år.

Den 24. oktober 1985 blev slotskoncerten 
en særlig begivenhed for Kolding Kammeror
kester. For det første var den kendte kammer
musiker, cellisten Ulrikke Høst Madsen so
list. For det andet blev orkestret officielt ud
næ vnt til ”slottets husorkester”. Den 27. ok
tober 1985 kunne man i den nu for længst 
hedengangne morgenavis ”Jydske Tidende” 
læse en smuk anmeldelse af koncerten. 
Blandt andet skrev musikanmelderen:

”Det blev et tilløbsstykke, da Kolding Kam
merorkester torsdag aften gentog sin koncert 
fra Haderslev Domkirke på Koldinghus. Den 
skulle have været afviklet i kirkesalen, hvor 
orkestret normalt holder sine koncerter, men 
publikumsinteressen var så stor, at man måtte 
flytte op i den mere rummelige riddersal, der 
på det nærmeste var fyldt. Nu var det natur
ligvis rygtedes, at Kolding Kammerorkester

denne aften skulle udnævnes til officielt 
Slotsorkester, eller ”husorkester” for Museet 
på Koldinghus, og i den anledning var der ad
skillige indbudte gæster, repræsentanter for 
både amtets og byens kulturudvalg, for det lo
kale musikråd og for Kolding Træf. Men der 
var også et ganske almindeligt musikinteres
seret publikum, som forstod at værdsætte af
tenens rent musikalske indslag -  koncerten 
med Ulrikke Høst-Madsen, som var en yp
perlig solist i Vivaldis e-moll koncert for 
cello, strygeorkester og cembalo, som Ingrid 
Dalsgaard betjente fortræffeligt, ligesom i 
Händeis ”W atermusic”. På ny var det nok 
Haydns D-dur koncert, som Ulrikke og orke
stret med Carl Larsen som den inspirerende 
dirigent fik størst respons på hos publikum, og 
den blev også flot tolket. Så tog begivenhe
derne ellers fart. M useumsinspektør Poul 
Dedenroth-Schou trådte frem og ”udråbte” 
som bebudet orkestret til ”husorkester” på 
Koldinghus, idet han med et historisk tilba
geblik henviste til, at Christian III, som var 
den første store bygherre på Koldinghus, også 
var den, som oprindeligt indførte et ”slots
orkester”, hvilket blev yderligere udbygget 
under sønnesønnen Christian IV’s regime. 
Vort nuværende Kongelige Kapel udsprang af 
den tids musikglæde ved hoffet -  og selv om 
der ikke mere holdes hof på Koldinghus, har 
man i forbindelse med slottets genopbygning 
fundet det relevant på ny at knytte et orke
ster til huset, der -  når Koldinghus forhå
bentlig bliver et stærkt kulturelt kraftcenter 
-  vil få mange opgaver som ”husorkester” i 
fremtiden. Orkestrets formand, cellisten A n
nette Klitgaard, takkede for æren og kunne 
fortælle, at hun efter at have spurgt sig for 
hos museumsfolk rundt om i landet måtte
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mene, at Kolding Kammerorkester er det 
eneste ”husorkester” i Danmark overhovedet. 
Derfor føler man æren så meget større og ser 
frem til at kunne lægge en musikalsk ramme 
om forestående begivenheder på Koldinghus 
-  jubelåret for Christian IV i 1988 og genind
vielsen i 1989 f.eks.”

Den 23. august 1987 fejrede Kolding Kam
merorkester sit 25 års jubilæum ved en kon
cert af den lidt mere spektakulære slags for 
såvel orkester som publikum. Man havde fun
det på at installere orkestret på en slags tøm
merflåde -  eller bro om man vil -  ved bred
den af Slotssøen inspireret af en historie om 
komponisten Händel, der skulle forsone sig 
med sin tidligere arbejdsgiver, kurfyrsten af 
Hannover, der i 1714 blev konge af England

under navnet George den Første. Forsonin
gen fandt efter overleveringerne sted under 
en kongelig sejltur på Themsen, hvor Händel 
lod sit orkester i en af de efterfølgende både 
spille for majestæten. Musikken var skrevet 
til lejligheden og fik ret naturligt titlen ”W a
ter Music”. Historien har nu nok ikke noget 
videre på sig, men den er da meget sød.

DIRIGENTER

Som årene gik, fik Carl Larsen den tanke, at 
det måtte være på tide at finde en afløser på 
dirigentposten. Han ville så selv indtage en 
plads ved en nodepult i anden-violingruppen.

Det blev bratschisten og musikpædagogen 
Thomas Hove fra Vejle, som havde sin debut

Koncert på Slotssøen den 23. august 1987. Dirigenten er Carl Larsen. Fra venstre ses blandt andre Sys 
Mathiesen (violin) , ?, ?, Annelise Uhlemann (violin), Ebbe Mørch (violin), Anton Andresen (vio
lin) , Age Nielsen (violin) (næsten skjult), Minna Larsen (cembalo), Annette Klitgaard (cello), Helle 
M unk (cello) (næsten skjult), Freddy Lauridsen (kontrabas), Ole Jørgensen (cello), Jane Østergaard 
Lauridsen (cello). Foto: Kolding Folkeblad.
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koncert med orkestret ved adventskoncerten 
på Koldinghus den 2. december 1995, der 
fulgte i Carl Larsens fodspor.

Efter syv år måtte orkestrets bestyrelse a t
ter se sig om efter en afløser til dirigentpo
sten, og ved adventskoncerten på Koldinghus 
den 30. november 2002 stod Lars Mortensen, 
der var ansat ved Brændkj ærskolen i Kol
ding, foran Kolding Kammerorkester. Des
værre måtte denne udmærkede dirigent for
lade orkestret efter blot tre år på grund af 
store opgaver i sit skolearbejde. Men den 3. 
december 2005 stod orkestrets fjerde dirigent, 
cellisten Holger Thorborg på dirigentens 
plads ved adventskoncerten i kirkesalen på 
Koldinghus. Holger Thorborg, der er cellist,

er uddannet på Det Fynske Musikkonservato
rium hos cellisten Folmer Bisgaard og har i en 
årrække virket som underviser og inspirator 
for unge cellister på Kolding Kommunale 
Musikskole. I øvrigt fortsatte han sine studier 
hos cellisterne Erling Bløndal Bengtsson og 
Asger Lund Christiansen. Han har været an
sat som orkester- og kammermusiker i Dan
mark, Norge og Sverige, bl.a. i Den Norske 
Opera og i Kalmar Läns Kammerensemble.

SPILLESTEDER

De første år havde Kolding Kammerorkester 
til huse på det nu for længst nedlagte Kolding 
Seminarium. Her var gode musiklokaler, hvor

Kolding Kammerorkester sæson 2010-11. Fra venstre: Karen Reuter, Annette Jørgensen, Finn Nøhr 
Henriksen, Niels Møller Pedersen, Hans-Jørgen Sindholt, Ebbe Mørch, Mette Pedersen, Ole Jørgen
sen, Birthe Kildegaard, Freddy Lauridsen, Anita Sindholt, Jørgen Hausted, Harald Rasmussen, Arne 
Jeppesen, Helge Andresen, Jens Skov-Carlsen, René Boye Pedersen, Niels Karstoft og dirigenten Hol
ger Thorborg.
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KoldingKammerorkester spillede den 26. novem
ber 1987 i Katrinegadesalen. Ved den lejlighed 
var Ebbe Mørch og Annelise Uhlemann solister, 
mens Carl Larsen dirigerede.

orkestret kunne afholde øveaftener. En fordel 
var det jo også, at det netop var her, semina
rielærer Carl Larsen havde sine daglige gøre
mål. Musikundervisningen var en hjertesag 
for ham. I 1983 blev Set. Nicolai Skoles tid 
som kommunal folkeskole afsluttet. De gamle 
bygninger, der før rummede liv, stod hen. 
Heldigvis fandt vise kommunalpolitikere på 
at anvende bygningskomplekset til noget for
nuftigt frem for at rive det ned. I første om
gang rykkede Kolding Musikskole ind i de 
tomme lokaler, som også omfattede det smuk
ke gymnastikhus bygget i 1881-82 på hjørnet 
af Skolegade og Katrinegade.

Det viste sig snart, at gymnastiksalen i byg
ningen egnede sig fortræffeligt til musikud
øvelse, og her afviklede musikskolen mange 
koncerter. Salen fik hurtigt et navn ”Katrine
gadesalen”. Det smukke hus, der er tegnet af 
arkitekt, kgl. bygningsinspektør, L.A. Win- 
strup, blev i 1989 heldigvis fredet. Det kom 
Kolding Kammerorkester til gode. Her er

akustikken intet mindre end fremragende til 
netop kammermusik -  passende i størrelse for 
såvel musikere som publikum. Stedet blev 
koncert- og øvelokale for orkestret kun af
brudt af en periode, hvor skolekomplekset 
blev renoveret. Resultatet af den store reno
vering af hele Nicolai-komplekset blev yderst 
vellykket, og i dag er det et vigtigt sted for 
kulturen i Kolding Kommune. Det gamle 
gymnastikhus kaldes nu Nicolai Scene og her 
finder en lang række koncerter og andre kul
turelle aktiviteter sted.

Det er lidt tankevækkende, at Kolding 
Kammerorkester som det ældste aktive stry
georkester i Kolding kan fejre sit 50 års jubi
læum den 14. april 2012. Ikke mange orke
stre og ensembler i Kolding har eksisteret i så 
lang en årrække.

KILDEMATERIALE
Gunnar Engberg: Rids af musiklivet i Kolding 1880- 
1980, Vejle Amts årbog 1980.
Poul Dedenroth-Schou: Kulturlivet, Kolding i det ty
vende århundrede indtil kommunesammelægninger
ne i 1970,3, 1982.
Kolding Kammerorkester -  25 års jubilæumshæfte 
1962-1987.
Kolding Studenter 1935-1959.
Kolding Kammerorkesters eget arkiv: Referater fra 
generalforsamlinger, m.m. Kolding Stadsarkiv A2515. 
Avisartikler -Jydske Tidende og Kolding Folkeblad. 
Velvillige mennesker med god hukommelse.
Stor hjælp og velvilje fra Kolding Stadsarkiv.
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UDBETALING AF FOLKE- OG INVALIDEPENSION 11960ERNE

AF HANNE RAVN

Den 2. januar 1961 blev jeg ansat som kon
torelev på Socialkontoret i Kolding. Ekspedi
tionen lå på Rådhuset i kælderen, og derud
over var der nogle kontorer på 1. sal.

En af de opgaver, som jeg deltog i, var hver 
måned at udbetale pension til folkepensioni
ster og invalidepensionister -  og det foregik 
ved kontant udbetaling. Når måneden næ r
mede sig slutningen, blev der nøje udregnet, 
hvor mange penge, der skulle udbetales og i 
hvilke sedler og mønter.

Pengene bestiltes derefter hos kassereren i 
Nationalbankens afdeling i Jernbanegade 27, 
i dag House of Innovation.

De tre yngste af os blev udstyret med nogle 
meget store tasker, og så gik vi ned i N atio
nalbanken for at hente de mange penge. Det 
kunne være 1 mio. kr. eller mere, hvilket var

rigtig mange penge dengang. Vi skulle i ban
ken eftertælle alle pengesedlerne, og når det 
var gjort og det stemte, skulle vi komme sed
lerne i vores tasker og ringe efter en taxa. 
Derefter blev alle pengene sendt ned med en 
elevator i garagen, hvor taxaen ventede. Sam
tidig blev der ringet fra banken til kontoret, 
at vi var på vej. Ved Rådhusets bagindgang 
blev vi så modtaget af nogle kolleger, som 
hurtigt skulle hjælpe med at bære pengene 
ind på kontoret. Så kunne pakkeriet til pen
sionisterne begynde.

Vi var tre pakkehold à to personer, og fik så 
uddelt de ”lønsedler” og poser, som vi skulle 
pakke pengene i. Så fik vi pengene og en træ 
kasse til at sætte de færdige poser i.

Selve pakningen foregik på den måde, at 
den ene sad med lønsedlen og pengene, talte

J.O . Fischer-Nielsert og Hanne Petersen (nu 
Ravn) i gang med at pakke poserne til pensioni
sterne.

Alle pensionsudbetalingerne er pakket og klar til 
udlevering på Socialkontoret på Rådhuset. Fra 
venstre Orla Buch og Mogens Juhl-Jensen.
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Udbetaling af folkepension på Socialkontoret på Rådhuset.

op og lagde pengene på lønsedlen. Den an
den skulle tælle efter og putte penge og sed
del i posen og derefter sætte den i trækassen. 
Når portionen af pengene og sedlerne var op
brugt, måtte der naturligvis ikke være penge 
tilovers eller mangle nogle. Det skete selv
følgelig, og så måtte vi gennemgå alle poser 
igen. Jeg må indrømme, at det er sket, at 
der har manglet et mindre beløb på f.eks. 1 el
ler 5 kr., og så er det sket, at den ansvarlige for 
kontroltællingen har lagt pengene i. Hvis der 
var for mange tilbage, så var der kun den 
udvej at eftertælle. Når alle poser var pakket, 
blev de klipset sammen og trækasserne sat 
ind i kontorets boks.

Efter 2-3 dages arbejde på denne måde var 
alle poser pakket. Der kunne godt gå lidt 
sport i, hvilket hold, der var først færdige. De

skulle jo være færdige til den 1. i måneden, 
hvor så pensionisterne stod uden for døren, 
når vi lukkede op kl. 9.00. Der var altid en 
stor kø -  helt ud på gaden, og vi delte ud, til 
vi lukkede kl. 13.

Der var også dengang nogle pensionister, 
som ikke selv kunne hente pengene. Til at 
bringe penge ud til dem havde vi nogle lidt 
modne mennesker indkaldt. De fik så pakket 
pensionsposer i nogle lædertasker, som de an
bragte bag på cyklen, og så cyklede de rundt 
og afleverede personligt pensionen, som pen
sionisten kvitterede for.

På et senere tidspunkt ophørte den kon
tante udbetaling af pensioner, så pensioni
sterne i stedet fik deres penge direkte overført 
til bankkontoen.
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NEDLÆGGELSEN AF EGTVEDBANEN

AF SØREN AGERSKOV

Fra 1898 til 1930 var Kolding og Egtved for
bundet med jernbane. Fra Kolding gik linien 
først nordpå over Bramdrupdam, Lilballe, Al- 
minde til Viuf, hvorefter den drejede vest på 
over Starup, Gravens, Bølling og Brakker, in
den den efter 28 kilometer nåede Egtved. Ba
nen, en såkaldt privatbane, ejedes af kommu
nerne langs banen og Vejle Amt.

I Kolding var der to stationer. Banen udgik 
fra den nuværende banegård, og dens spor lå 
på det areal, hvor rutebilstationen ligger i 
dag. Derfra førtes den ad en linie nogenlunde 
langs den nuværende Nordre Ringvej til Kol
ding Nordbanegård, der lå på det areal, der 
i dag udgør Nordre Ringvej mellem Gøhl- 
mannsvej og Vejlevej. Stationsbygningen lig
ger endnu på Nordre Ringvej. Fra Nordba
negården gik det op ad bakke mod Kolding- 
bjerg-Dyrehavevej og nordpå nogenlunde, 
hvor Skovvangen ligger i dag.

Den ekstra Nordbanegård kom til efter 
krav fra forretningerne i Låsbygadekvarteret, 
der frygtede, at de ville miste kunderne fra 
det nordlige opland, hvis banen var blevet 
ført direkte fra Bramdrupdam til Statsbane
gården. Det viste sig dog hurtigt, at Nordba
negården blev en tung byrde for banen, dels 
fordi rejsetiden blev forlænget, og dels fordi 
den var ekstra dyr i drift.

Noget andet, der var en tung byrde, var ba
nens sporvidde. For at gøre banens anlæg

gelse billigere, blev den bygget med såkaldt 
smalspor, dvs. sporvidden mellem skinnerne 
var blot 1000 millimeter, hvor det normale er 
1435 millimeter. Det betød, at alt gods skulle 
omlæsses fra den ene godsvogn til den næste, 
hvis det skulle videre ud i landet.

Banens driftsbestyrer, RV.R Berg, opfandt 
dog et system med såkaldte vognfadinger, dvs. 
vognkasser, der kunne trækkes fra den ene 
undervogn til den anden. Man kunne så flyt
te godset fra den smalsporede godsvogn til 
den normalsporede uden at skulle læsse det 
over. Det gjorde det billigere, men var stadig 
en lidt omstændelig proces, når godset skulle 
videre ud i landet.

I begyndelsen havde banen en sund øko
nomi; men med bilernes fremkomst i årene 
omkring første verdenskrig begyndte banens 
svagheder at vise sig. Der opstod andre, hurti
gere og billigere måder at transportere perso
ner og gods på. Og fra 1917 gav banen under
skud, som blev dækket af ejerne.

Op igennem 1920erne forsøgte man at for
bedre og billiggøre banens drift; men forsøgene 
bar ikke frugt, og i 1930 blev den nedlagt som 
en af de første baner i landet. Faktisk var det 
den første bane i landet, hvor et baneselskab 
samtidig likvideredes, aktiverne realiseredes, 
og kreditorerne fik deres andel af værdierne.

Det viste sig at være mere vanskeligt at 
nedlægge banen og gøre boet op, end mange
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Egtvedbanen. Oversigtskort 1896 fra tiden omkring banens anlæg. Det ses tydeligt, at banelinien mel
lem Kolding og Egtved er meget længere end landevejen. 27 kilometer ad banen mod 19 kilometer ad 
landevejen.
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havde ventet, og problemerne viste sig meget 
større, end nogen formentlig havde frygtet. 
Trafikministeriet var forberedt på, at det kun
ne blive en principiel sag og lagde stor vægt 
på at deltage aktivt i likvidationen, uanset at 
staten stort set ikke havde ydet støtte til ba
nens drift. Andre baneselskaber var ganske 
vist blevet lukket tidligere; men som regel 
havde DSB overtaget jernbanedriften. Den 
eneste gang, hvor en jernbane havde indstil
let driften, nemlig i 1926 i Aabenraa Amt, 
oprettede amtet et rutebilselskab, der overtog 
personalet med alle forpligtelser. Egtvedba- 
nen var derimod det første selskab, der luk
kede, uden at nogen førte noget videre, og 
hvor aktiver og passiver skulle realiseres.

Likvidationen rejste især to spørgsmål med 
stor landsdækkende rækkevidde, og som der
med fik principiel betydning.

For det første var der alle kreditorerne. 
Hvem havde hvor meget til gode i banens 
bo? Kommunerne, der havde dækket banens 
underskud, eller funktionærerne, der havde 
værdien af deres pension til gode? Her måtte 
man igennem tre retssager, der sluttede i H ø
jesteret i 1934, som bl.a. førte til en generel 
lovgivning om pensionskasser for hele arbejds
markedet.

For det andet var det et spørgsmål, om sta
ten skulle fastholde sit princip om ikke at 
være med til at dække privatbanernes under
skud, selvom den var hovedaktionær i de fle
ste privatbaner. Der blev rig lejlighed til at 
drøfte det politisk, og efterhånden blev stats
tilskuddet til privatbanerne permanent.

NEDLÆGGELSEN

Banens fortsatte drift var jævnligt i farezonen

i 1920erne. Og flere gange var det kun med 
nød og næppe, at alle kommuner kunne over
tales til at dække det store underskud.

I løbet af efteråret 1929 og i begyndelsen af 
1930 stod det klart, at banen ikke kunne red
des. Der blev holdt flere ekstraordinære gene
ralforsamlinger om nedlæggelsen. Da man 
ikke kunne træffe beslutningen tidsnok til, at 
personalet kunne nå at blive opsagt til regn
skabsårets udløb den 31. marts 1930, vedtog 
en generalforsamling d. 20. december 1929 at 
fortsætte driften i yderligere to måneder til 
31. maj 1930.

På en ny generalforsamling den 19. februar 
1930 kom det frem, at det under Rigsdagens 
behandling af lovforslaget om oprettelsen af 
S-banen i København var blevet foreslået, at 
der samtidig skulle afsættes 8 mio. kr. som 
statsstøtte til modernisering af privatbaner
nes materiel. Trafikministeriets repræsentant 
i bestyrelsen, kontorchef Buchwald, kunne 
dog oplyse, at forslaget gik ud på 50% støtte 
til modernisering af banernes materiel, og un
der forudsætning af, at kommunerne derud
over dækkede resten og desuden garanterede 
for underskudsdækningen i mindst 4 år, så der 
var næppe udsigt til, at Egtvedbanen kunne 
komme i betragtning her.

Egtved Kommune ønskede at fortsæ tte 
driften. Både Vejle Am t og Kolding Kommu
ne støttede også fortsat drift, vel at mærke så 
længe materiellet kunne køre. Eltang-Vil- 
strup Kommune så den helst nedlagt, men 
ville ikke gå imod Egtveds ønske. Harte-Bram- 
drup Kommune støttede banens drift under 
forudsætning af, at alle gjorde det samme. Der
imod fastholdt Alminde, Viuf og Starup kom
muner deres modstand mod banen. Stemme
mæssigt svarede det til, at 90% af aktiekapi
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talen ønskede banen opretholdt. Men man 
manglede de sidste 10% dækning, idet de øv- 
rige kommuner ikke ville dække den mang
lende del af underskuddet.

FOLKEAFSTEMNING

Viuf og Starup kommuner meddelte herefter 
hårdt presset, at de ville holde en vejledende 
folkeafstemning. Hvis der var flertal for at be
vare banen og en valgdeltagelse på mindst 
80%, ville sognerådene følge resultatet. A l
minde Kommune meddelte, at hvis de to an
dre kommuner herefter fortsat ville støtte 
banen, ville de også gøre det uden folkeaf
stemning.

I Viuf gennemførtes regulær folkeafstem
ning med valgsted i forsamlingshuset. Stem
meret var som til Rigsdags- og kommunevalg, 
dvs. alle, der var fyldt 25 år, bortset fra dem, 
der var blevet udpantet for manglende beta
ling af kommuneskat. Valgstedet var åbent 
kl. 10-13 og 15-20.

Forud var gået en meget intens læserbrevs
fejde i aviserne for og imod banen, og der 
havde også været borgermøde i flere kommu
ner, hvor bølgerne også havde gået højt. Især 
op til afstemningen var der mange læserbre
ve. Pastor Bårris i Starup var en af banens 
støtter og arrangør af borgermøde i Gravens. 
Mødet blev indledt med en sang, ”Jyden han 
er stærk og sej”. Der lå næsten noget sym
bolsk i det, uden at det hjalp på banens over
levelse.

Afstemningerne blev holdt samme dag den 
25. februar 1930 i Viuf og Starup. I Viuf var 
der en stemmeprocent på 84,6% og 144 stem
mer for bevarelse og 127 imod. 1 Starup var 
der derimod med en stemmeprocent på 82%

Viuf Sogneråd 1930. Forrest fra venstre: Gård
ejer Rasmus Christensen ”Anneksgård”, gård
ejer Hans Horsted ”Lindegård”, gårdejer Søren 
Peter Nielsen ”Ry dskovgård”. Bagest fra venstre: 
gårdejer Kristian Petersen ”Havreballegård”, slag
ter Peter Petersen, Viuf Skov.

300 stemmer for nedlæggelse og 279 stemmer 
for bevarelse. A lm inde sogneråd meddelte 
herefter, at man stemte for banens nedlæg
gelse.

På en ny generalforsamling dagen efter 
m åtte Viufs repræ sentant, slagter Petersen, 
beklage, at det ikke var sjovt at springe op 
som en løve og falde ned som et lam. A lm in
de og Starup stemte herefter med i alt 87 ak
tieandele imod fortsat underskudsdækning, 
medens de øvrige 1093 andele gik ind for det. 
Problemet var så, at ingen af de øvrige an
delshavere ville overtage de to kommuners 
underskudsandele. Dermed hang budgettet 
ikke sammen.

Man skulle herefter stemme om banens 
eventuelle nedlæggelse, hvilket krævede 3/4 
flertal blandt de afgivne stemmer. Da de kom
muner, der gik ind for fortsat støtte til banen, 
næppe ville stemme for selskabets opløsning,
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opfordrede dirigenten, amtmand Valløe, til, 
at de kommuner, der netop havde stemt for 
fortsat garanti, og som ikke ville stemme for 
banens nedlæggelse, lod være med at aflevere 
stemmesedlen. Det var ikke nok at stemme 
blankt, idet en blank stemme også talte med 
som en afgiven stemme. Resultatet blev, at 
banens nedlæggelse blev vedtaget med 87 
andele for, ingen imod, og 1093 andele und
lod at stemme. Nedlæggelsen var dermed en 
kendsgerning.

Til en ny generalforsamling den 12. april 
1930 forelå ministeriets godkendelse af likvi
dationen. Der nedsattes på mødet et likvi
dationsudvalg bestående af selskabets besty
relsesformand, proprietær Axel Thygesen køb
mand Hans Soli, Kolding Kommune og kon
torchef Buchwald, Trafikministeriet. Sidst
næ vnte meddelte, at det ”var ønskeligt for 
staten at være repræsenteret i udvalget, da 
der står store interesser på spil for staten”. 
Unægtelig en markant udmelding i betragt
ning af, at staten ikke havde været med til at 
dække underskuddet. Man var vel snarere 
forberedt på, at likvidationen kunne danne 
præcedens for andre banelukninger i de føl
gende år. Ifølge avisreferaterne lykønskede 
am tm and Knud Valløe dem, der ikke blev 
valgt til at træde ind i udvalget, og kondole
rede dem, der blev valgt.

Sidste tog kørte den 31. maj 1930 under 
stor bevågenhed fra lokalbefolkningen.

VÆRDIERNE REALISERES

Herefter skulle banens værdier gøres op og 
sælges.

Aktiverne vurderedes til ialt ca. 213.000 
kr. fordelt med jordarealer 25.000 kr., bygnin-

Egtvedbanens bestyrelsesformand Axel Thyge
sen (med bowler) ved præsentationen af Egt- 
vedbanens nye motorvogn i 1924.

ger 120.000 kr., skinner og sveller 52.000 kr., 
lokomotiver og vogne 12.000 kr. og inventar 
for 4.000 kr. Hertil kom 1 motorvogn og 4 
godsvogne ejet af kommunerne og 1 post- og 
personvogn ejet af Post- og Telegrafvæsenet, 
som ejerkredsene anmodede likvidationsud
valget om også at få realiseret. For at forstå 
beløbenes størrelse her og i det følgende kan 
sammenlignes med, at en faglært arbejders 
årsløn dengang lå på omkring 3-4.000 kr. I
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runde tal kan man gange alle tal med om
kring 100 for at få et niveau, der svarer til 
2011-kroner.

En del af personalet fortsatte i det likvide
rede selskab bl.a. den konstituerede driftsbe
styrer, Vald. Nielsen, og enkelte medarbejde
re til sporoptagningen.

Skinner og sveller blev efter optagningen 
ført til Kolding Nordbanegård. Her blev svel
lerne (jernsveller) afkortet og tilrettet til 700 
mm sporvidde, idet de fleste skinner og svel
ler allerede i løbet af efteråret 1930 blev solgt 
til Store Vildmose, Hedeselskabet, entrepre
nører eller teglværker. Salget gav godt, idet 
man fik ca. 90.000 kr. i alt for dem, eller ca. 
75% over vurderingen.

Det rullende materiel var det vanskeligere 
med. Det skyldtes især den smallere sporvid
de. Udbuddet var ret stort, efter at de smal
sporede baner på Horsens vestegn året før var 
ombygget til normalspor. De skrantende søn
derjyske amtsbaner, der også var smalsporede, 
havde ikke behov for materiel, da de alligevel 
stod over for nedlæggelse. Et forsøg på at få 
nogle vogne afsat til udenlandske baner mis
lykkedes også.

Haderslev Amts Jernbaner aftog dog et 
damplokomotiv og motorvognen. Lokomoti
vet gik til ophugning som reservedele, me
dens motorvognen udelukkende blev erhver
vet, fordi en af dens egne var brændt. Banens 
6 normalsporede godsvogne til transport ud i 
landet blev afsat på Sjælland. Det øvrige ma
teriel gik til ophugning. Personvognene end
te som sommerhuse både ved Lillebælt og så 
langt væk som Vejers Strand og Søndervig. I 
alt indbragte banens eget materiel 6.352 kr. 
eller omkring halvdelen af vurderingen.

Det gik også trægt med bygningerne. De to

endestationer i Egtved og Kolding blev dog 
hurtigt solgt. Kolding Kommune købte alle 
bygninger og arealer inden for kommune
grænsen. Stationsbygningen på Kolding Nord 
blev indrettet til tjenestebolig for personalet 
på De Gamles Hjem, nuværende Låsbyhøj, 
medens værkstederne blev indrettet til gara
ger og oplagsplads for vejvæsenet.

Købsbuddene på de øvrige 9 stationsbyg
ninger var derimod for små og langt under 
vurderingen, og man gjorde i 1931 et nyt 
salgsfremstød ved at indhente lånetilsagn fra 
kreditforening for at få en holdbar vurdering 
af bygningernes handelsværdi. Det hjalp dog 
kun lidt. Efter 2 år var yderligere 5 stations
bygninger blevet solgt, men til lavere priser 
end vurderet. De sidste 4 blev solgt i 1934. 
I alt indbragte bygningerne ca. 126.000 kr. 
eller lidt over vurderingen, hvilket vel at 
mærke tog 5 år at få hjem, og kun opnået på 
grund af indtægten ved at udleje dem i vente
tiden.

Nordbanegården, ca. 1935.
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AREALERNES FORDELING
A realerne var ligesom alle andre steder er
hvervet ved en ekspropriation, der havde 
hjemmel i en anlægslov, her Jernbaneloven 
fra 1894.

Hvad gjorde man med arealer, der ikke 
længere blev brugt til formålet? Lovgivnin
gen udstak ganske vist retningslinier. Men 
hidtil skulle man kun tage stilling til små for
henværende banearealer. Nu var der for før
ste gang en lang sammenhængende stræk
ning jord på 28 kilometer. Og banens naboer 
havde nok ikke gjort sig konsekvenserne helt 
klart.

Fremgangsmåden for en ekspropriation var 
fastlagt i en kongelig ”Forordning af 5. Marts 
1845 angående de Regler, som blive at iagt
tage med Hensyn til Grundafstaaelser, m.m., 
i Anledning af Jernbaners Anlæg i Dan
mark”. Forordningen var skrevet meget for
udseende, idet den har været grundlaget for 
hovedparten af jernbaneekspropriationerne 
herhjemme og var gældende ret, indtil den i 
1964 blev erstattet af en ny lov.

Af forordningen fremgik nemlig, at hvis en 
jernbane ophører, har myndighederne første
ret til at overtage arealet til vej. Derefter har 
de oprindelige grundejere ubetinget indløs
ningsret til arealet mod passende betaling. 
Først derefter kan arealet sælges til tredje
mand.

Ikke alle var imidlertid opmærksomme på, 
at myndighederne havde ret til at omdanne 
en bane til vej. En grundejer på Dyrehave vej 
havde fået skåret sin grund over ved banens 
anlæg. Da skinnerne var blevet taget op igen, 
benyttede han lejligheden til at inddrage og 
planere det areal, der gik tværs over hans 
grund. Han måtte pæ nt erklære sig indfor

stået med eventuelt at aflevere det hele igen, 
og hvis det blev forlangt også at bekoste en 
genetablering af banedæmningen. Han slap 
dog med skrækken, idet der ikke blev anlagt 
nogen sti eller vej over hans grund.

Derudover viste det sig, at der ved ekspro
priationen af arealerne til Kolding Nordba- 
negaard tilbage i 1896 havde været en strid 
med den oprindelige grundejer, farver F.J. U t
zon, om et areal. Sagen var af en eller anden 
grund gået i glemmebogen. Men allerede tre 
dage efter nedlæggelsen modtog likvidations
udvalget et brev fra Utzons arvingers advo
kat, der erindrede om den.

Striden drejede sig om, hvor meget jord 
det var tilladt at ekspropriere uden om selve 
banen. Ved ekspropriationen i 1896 medtog 
banen hele den trekant, der kom til at ligge 
mellem Nordbanegården og Vejlevej, selvom 
en forbindelsesvej mellem Vejlevej og Nord
banegården skar midt henover den. Farver 
Utzon mente, at det var unødvendigt, at ba
nen inddrog hele arealet, medens banen 
mente, at man kunne få brug for det i forbin
delse med fremtidige anlæg på banegårdsom
rådet. Det er det areal, der i dag bl.a. rummer 
Låsbyhøjs parkeringsplads.

Utzon selv døde kort efter; men hans enke 
og søn klagede i 1900 til Trafikministeriet, 
der kort meddelte tilbage, at man ikke kunne 
omgøre ekspropriationskommissionens afgø
relser. Efter nedlæggelsen dukkede sagen som 
næ vnt op igen, idet arvingerne fandt, at nu 
kunne der da i hvert fald ikke længere være 
tale om reservation til fremtidig jernbane
drift. Det var jo rigtigt; men tilfældet ville, at 
DSB i mellemtiden havde haft en lignende 
sag i Holbæk, og hvor man i 1905 var nødt til 
at bede Kammeradvokaten om hjælp til at
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Kort fra juli 1917 udarbejdet af Stads- og Hav
neingeniørens kontor viser Egtvedbanens spor 
ved Nordbanegården. Striden mellem farver 
Utzon og banen angik trekantarealet til venstre 
for Låsby høj forneden til venstre på kortet.

fortolke reglerne. Efter at han havde haft fat i 
forhandlingsprotokollerne forud for udstedel
sen af forordningen i 1845, konkluderede han 
i et såkaldt responsum, hvornår jordarealer 
skulle leveres tilbage til den oprindelige jord
ejer, og hvornår man ikke var forpligtet til 
først at tilbyde ham arealet.

Hovedreglen var, som nævnt, at myndig
hederne havde førsteret til de tidligere jern
banearealer, hvis de ønskede at anlægge en 
offentlig vej. Herefter havde med et par en
kelte undtagelser kun den oprindelige ejer ret

til at få det tilbage mod en passende betaling. 
Det vil sige, at andre først kunne byde ind 
og opkøbe et forhenværende baneareal, hvis 
den oprindelige ejer ikke ville have det til
bage. Hvis han var død eller havde solgt re
sten af sin jord, måtte man gå ud fra, at ind
løsningsretten, som det blev kaldt, gik videre 
til arvingen eller dem, der havde købt resten 
af hans jord. Da Kolding Kommune agtede at 
bruge bane terrænet omkring Nordbanegår
den og det meste af strækningen herfra til 
statsbanestationen til den nye ringvej, i dag 
Ndr. Ringvej, udnyttede kommunen sin ret 
til at erhverve alle banens arealer inden for 
kommunegrænsen.

Enden på den sag blev herefter, at Utzons 
arvinger og boet i december 1930 blev enige 
om, at arvingerne afstod fra at få jordstykket 
indløst, mod at de fik udbetalt erstatnings
summen med renter, som siden 1896 havde 
stået på en spærret konto i Kolding Laane- og 
Discontokasse. Dermed var sagen dog ikke 
løst. Papirarbejdet kom nemlig til at trække 
noget ud, fordi stregerne helt bogstaveligt var 
blevet trukket forkert på det skøde, der i sin 
tid var resultatet af ekspropriationerne, såle
des at banen i hele dens 32-årige levetid ikke 
havde papir på det rigtige areal.

Resten af banens arealer skulle også afsæt
tes. Her slap likvidationsudvalget afsted med 
at fastslå, at grundejernes indløsningsret ikke 
omfattede stationsterrænerne, idet de skulle 
sælges sammen med den bygning, der lå på 
dem. Efter at kommunerne og Troldhedeba- 
nen (sidstnævnte bl.a. for det område, hvor 
de to baner havde krydset hinanden i Bram- 
drupdam) havde overtaget det, de ønskede, 
blev resten tilbudt til de oprindelige lodseje
re. Kommunernes del kom til at omfatte ca.
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halvdelen af banestrækningen. Selve hand
len kunne herefter gennemføres; men på 
grund af papirarbejdet var formalia først på 
plads i 1936. I alt indbragte arealsalget om
kring 25.000 kr. svarende til vurderingen fra 
1930.

GÆLDEN TIL KREDITORERNE

Banens gæld opgjordes på likvidationsdagen 
til ca. 2,2 mio. kr. i form af summen af an
lægskapitalen på 1.183.000 kr., statslån på 
40.000 kr., lån fra amt og kommuner til un
derskudsdækning siden 1919 på 966.000 kr. 
samt driftstilskud 1917-19 på 27.000 kr. fra 
amt, kommuner og den eneste private andels
haver i selskabet, proprietær Petersen, Hauer- 
ballegård. Herudover havde privatbanens 
pensionister varskoet et krav. Selv inden det 
blev talt med, var det hurtigt klart, at der ikke 
var meget til kreditorerne, når aktiverne end
te med at indbringe omkring 275.000 kr.

I løbet af efteråret 1930 forsøgte man for
gæves at forhandle en løsning igennem for 
pensionisterne, som anmeldte deres krav til 
805.000 kr. Likvidationsudvalget besluttede 
herefter, at der skulle ses bort fra anlægskapi
tal og driftstilskud. Dermed udgik 1.210.000 
kr. af gælden, og tilbage var 1.006.000 kr., 
som indgik i banens gæld, foruden pensio
nisternes krav som man henviste til, måtte 
være en sag mellem dem og pensionskassen.

Det var sædvanligt, at anlægskapital sva
rende til aktiekapitalen i almindelige selska
ber ikke blev medregnet som normal gælds
post ved likvidation og konkurs. Stumperne 
af aktiekapitalen betales først tilbage til ejer
ne, når alle andre kreditorer har fået dækning 
for deres krav, og det sker yderst sjældent.

Statslånet på 40.000 kr. stammede fra en lov 
i 1920 om rentefrie lån til vanskeligt stillede 
privatbaner begrundet i en markant stigning 
i lønnen til privatbanernes personale for at 
få den til at ligne statsbanelønningerne. Da 
flere baner derved kom i økonomiske van
skeligheder, afsatte Rigsdagen en låneramme 
på 400.000 kr., som privatbanerne kunne 
søge del i. Betingelsen var, at kommunerne 
langs de nødstedte baner garanterede for det 
resterende underskud i årene 1919-1921 i 
form af rentefrie lån. Egtvedbanen fik 40.000 
kr. eller 10% af den samlede ramme. Siden 
1919 var kommunernes dækning af banens 
underskud herefter blevet ydet som rentefrie 
lån.

Bortset fra denne ene gang gav staten ikke 
tilskud til dækning af privatbanernes under
skud. Det blev i stedet dækket af amter og 
kommuner, normalt udmålt og fordelt efter 
anlægskapitalen. Kolding Kommune dække
de den største underskudsandel med ca. 46%, 
Egtved Kommune kom derefter med ca. 15%. 
Laveste var Harte-Bramdrup og Eltang-Vil- 
strup kommuner med hver godt 1%. Proprie
tær Petersen, Hauerballegård, deltog kun i 
underskudsdækningen de første to år, og med 
0,4%.

Der opstod senere strid om, hvorvidt kom
munernes underskudsdækning efter 1921 var 
tilskud eller rentefrie lån. Det vender vi til
bage til.

FOR FÅ PENGE TIL PENSIONISTERNE

Som næ vnt mødte pensionisterne op med et 
krav på 805.000 kr., som likvidationsudvalget 
dog mente, var en sag mellem pensionisterne 
og privatbanernes pensionskasse. Så enkelt
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gik det imidlertid ikke. Sagen fyldte meget i 
likvidationsbehandlingen og blev meget prin
cipiel, og blev undervejs da også fulgt indgå
ende fra højeste politiske sted af både rigsdag 
og regering på grund af konsekvenserne.

Personalet var dækket af Danske Privat
baners Pensions- og Enkekasse af 1898, som 
omfattede næsten alle privatbaner bortset fra 
bl.a. landets største selskab, Sydfynske Jern
baner, som væsentligste undtagelse. Hver bane 
indbetalte årligt et bidrag til pensionskassen 
på 15% af personalets samlede løn. Når tiden

var inde, blev pensionen udbetalt fra kassen 
gennem den bane, hvor pensionisten sidst 
havde været ansat. Størrelsen afhang af, hvor 
mange år man havde været ansat. Højeste 
pension opnåedes efter 30 års ansættelse. Pen
sionering skete enten på grund af alder (70 
år) eller svagelighed. Man fik dog også udbe
talt pension med det samme som arbejdsløs
hedsunderstøttelse, hvis man blev afskediget 
på grund af besparelser o.lign.

Efterhånden som tiden gik, blev det klart, 
at det stigende antal pensionister, inflation

Egtvedbanens personale ved 25-årsjubilæet i 1923.
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osv. ikke gav pension nok. Der blev derfor 
indført et såkaldt konjunkturtillæg, senere 
kaldt reguleringstillæg, til pensionen til dæk
ning af prisstigninger udover grundpensio
nens dækning. Pensionskassens faktiske ud
gifter til udbetalingen af tillægget blev gjort 
op årligt, og regningen fordelt mellem baner
ne som en relativ forhøjelse af deres ordinære 
15%-bidrag. Den enkelte banes bidrag til til
lægget svarede dermed ikke nødvendigvis til 
udbetalingen til dens pensionister.

Oprindelig var den enkelte medarbejder 
personligt medlem af pensionskassen. 11919 
blev det ændret til, at banerne var medlem
mer og fik deres pensionsforpligtelse løst som 
en forsikring i pensionskassen. Endvidere 
blev i 1920 besluttet, at ved afsked på grund 
af besparelser dækkede pensionskassen kun 
den halve pension. Den afskedigende bane 
skulle selv dække den anden halvdel. Det 
skyldtes de mange indskrænkninger og afske
digelser ved banerne. Tilføjelsen skulle for 
det første modvirke, at pensionskassen for hur
tigt blev tømt for midler, og for det andet ani
mere banerne til, når tiderne igen blev bedre, 
at genansætte de afskedigede og undgå pen
sionsbyrden. Egtvedbanen var imod den æ n
dring, og protesterede forgæves til Trafikmi
nisteriet, fordi den mente, at den ikke var 
besluttet korrekt. I 1928 blev bestemmelsen 
endda strammet til, at hvis den afskedigede 
havde under 20 års anciennitet, skulle banen 
selv udrede 3/4 af pensionen.

Endelig bestemte vedtægterne, at ved en 
banes lukning eller statsovertagelse skulle tra
fikministeren afgøre, hvordan man skulle for
holde sig. Den formulering skulle give anled
ning til en del fortolkningsstrid.

Egtvedbanens pensionister delte sig i tre

grupper afhængig af, hvad de havde i klem
me:

17 personer var allerede blevet alderspen
sioneret før lukningen, og fik stadig grund
pensionen, men havde konjunkturtillægget i 
klemme (Hansen-gruppen).

6 personer var tidligere blevet afskediget 
på grund af besparelser, og havde både den 
halve grundpension og hele konjunkturtil
lægget i klemme (Skov-gruppen).

17 personer blev afskediget på grund af 
nedlæggelsen, og var formentlig sikret med 
det beløb, der var indbetalt, medens de var 
ansat; men hele den pension, der skulle sikre 
dem ved arbejdsløshed, var i klemme (Niel- 
sen-gruppen).

I alt var der 40 pensionister, der principielt 
havde hver sin sag imod banens bo og pen
sionskassen og vice versa. Fornuftigvis valgte 
man at tage en fra hver gruppe ud som prøve
sag. Det blev til tre sager, som blev opkaldt 
efter hovedpersonerne. De alderspensionere
de blev kaldt for Hansen-gruppen efter stati
onsforstander Hansen, der fratrådte på grund 
af alder i 1926. De afskedigede på grund af 
besparelser blev kaldt for Skov-gruppen efter 
pudser Skov, der blev afskediget i 1925 på 
grund af indskrænkning af dampdriften. De, 
der blev afskediget ved nedlæggelsen, blev 
kaldt for Nielsen-gruppen efter driftsbestyrer 
Vald. Nielsen.

Det samlede krav lød oprindeligt på 805.000 
kr., fordi det en overgang var usikkert, om 
Nielsen-gruppen overhovedet kunne få no
get, eller om deres indbetaling til pensions
kassen i stedet skulle betales tilbage til ba
nens bo og fordeles mellem alle kreditorer, 
netop fordi det var banen og ikke personalet, 
der var medlem af pensionskassen.
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Pensionskassen havde også selv penge i klem
me, idet den siden nedlæggelsesdagen mang
lede grundindbetalingen på 15% til dækning 
af pensionerne og også frygtede, at en dom 
ville tvinge den til at dække pensionisternes 
manglende tillægspension fra banen. Proble
met kunne ikke være nogen overraskelse. A l
lerede på pensionskassens generalforsamling i 
1928 måtte formanden, amtmand Andersen, 
melde pas til spørgsmålet om, hvad der ville 
ske, og hvilket råderum ministeren havde, 
hvis en bane blev nedlagt.

Alle parter henvendte sig derfor til m ini
steren. Banens likvidationsbo bad blot om en 
forholdsordre. Pensionister og deres organisa-

Egtvedbanen på den sidste tur fra Statsbanegår
den til Nordbanegården ved Byparken i 1930.

tioner forlangte fuld dækning for pensionen, 
ved at deres krav fik forrang ved fordelingen 
af boet. Pensionskassen tilbød at dække det, 
den hidtil selv havde dækket, men ikke de 
årlige ekstrabidrag fra banen til konjunk
turtillæg eller banens halvdel af grundpen
sion til dem, der var afskediget på grund af 
besparelser. Til dem, der blev afskediget på 
grund af banens lukning, tilbød den at tilba
gebetale de indbetalte bidrag (præmiereser
ven), for at de kunne blive indbetalt til en 
anden pensionsforsikringsordning, og kassen 
ville i øvrigt ikke udbetale nogen pension til 
den gruppe, selvom de var arbejdsløse. Både 
organisationerne og pensionskassen meddel
te, at hvis de ikke fik medhold, ville de ind
bringe ministerens afgørelse for retten. Da 
han ikke kunne gøre begge parter tilfredse, og 
sagen under alle omstændigheder ville kom
me for retten, valgte han ikke at foretage sig 
noget.

Der blev gjort flere forsøg på en mindelig 
løsning. Banens bo tilbød, at pensionisterne 
forlods kunne få 65.000 kr. plus præmiereser
ven, der lå i pensionskassen og intet andet. 
Pensionisterne forlangte beløbet sat op til 
100.000 kr., samt at resten af kravet på ca. 
700.000 kr. indgik som simpelt krav i boet på 
lige fod med de øvrige kreditorer. Flere kom
muner tilbød herefter at give 100.000 kr. til 
fuld og endelig afgørelse, hvilket organisatio
nerne afviste. På et tidspunkt blev det fore
slået, at banens bo simpelthen blev udleveret 
til pensionisterne, der herefter m åtte få mest 
muligt ud af det. Organisationerne afviste 
også dette, hvorimod nogle af pensionisterne 
selv havde været inde på samme tanke, vel at 
mærke hvis kommunerne i en overgangspe
riode supplerede med ekstra midler.
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Sagen kom til at køre først i Østre Landsret 
og derefter i Højesteret. Højesteret afsagde 
sin dom den 24. januar 1934 med følgende 
resultat:

Hansen-gruppen: Pensionskassen skulle be
tale grundpensionen, medens gruppen måtte 
hente værdien af konjunktur/reguleringstil- 
lægget som simpelt krav i banens bo. G run
den var, at eftersom banerne årligt dækkede 
pensionskassens faktiske udgift til tillægget, 
kunne den ikke være forsikret i kassen. Sejr 
til pensionskassen.

Skov-gruppen: Pensionskassen skulle be
tale den fulde grundpension, også banens 
halvdel af beløbet, medens gruppen måtte 
hente værdien af konjunktur/reguleringstil- 
lægget som simpelt krav i banens bo. Den 
halve grundpension blev betragtet som en re
fusion fra banerne til pensionskassen. Derfor 
havde pensionisten krav på fuld grundpensi
on fra pensionskassen, som kunne rejse sit 
refusionskrav som simpelt krav i banens bo. 
Her var der ingen vinder.

Nielsen-gruppen: Pensionskassen skulle ud
betale værdien af præmiereserven indtil ned
læggelsen, og gruppen kunne som simpel kre
ditor rejse krav i boet om værdien af pen
sionsretten efter nedlæggelsen. Sejr til pen
sionskassen.

Den store taber var Nielsen-gruppen, det 
vil sige de 17, der blev afskediget ved nedlæg
gelsen, idet det viste sig, at den pension/ar- 
bejdsløshedsunderstøttelse, som de i sin tid 
fik stillet i udsigt som tjenestemænd/funktio- 
nærer, ikke var så meget værd, når arbejds
giveren gik i likvidation eller konkurs. Det 
kom bag på mange, også politikerne, som vi 
senere skal se. Gruppen forsøgte under rets
sagen også at rejse tvivl om, hvorvidt amtets

og kommunernes tilskud til banens drift over
hovedet var et lån, som kunne kræves betalt 
tilbage; men det spørgsmål nægtede Højeste
ret at tage stilling til.

Dommen gav ikke nogen af parterne fuld 
ret, og efterlod en række uløste spørgsmål. 
Den kom dog med to klare svar. Det ene var, 
at de forskellige pensionistgrupper og pen
sionskassen nu vidste, hvilke beløb de kunne 
anmelde som krav i banens bo og få del i de få 
midler, der var at fordele. Det andet var vær
re, nemlig at det viste sig, at sikkerhedsnettet 
under privatbanernes funktionærer var ret 
hullet, og specielt de, der blev ledige med 
nedlæggelsen, stod i en meget vanskelig si
tuation.

De tre grupper anmeldte deres krav mod 
banens bo med 52.902 kr. for Hansen-grup- 
pen, 33.295 kr. for Skov-gruppen og ikke 
mindre end 273.425 kr. for Nielsen-gruppen. 
Endvidere anmeldte pensionskassen krav på 
43.121 kr. I alt var der nye krav på 402.743 
kr., der udover de oprindelige krav fra stat, 
amt og kommuner på 1.006.000 kr. skulle 
dele en kage, der med fradrag af omkostnin
ger efterhånden var på omkring 200.000 kr. 
Det ville give godt 14% dækning. Det var så 
en ringe trøst for pensionister og pensions
kasse, at deres krav med højesteretsdommen 
trak renter fra nedlæggelsesdagen 1. juni 
1930 indtil udbetaling fandt sted (4^%  om 
året, men ikke renters rente). Banens likvida
tionsbo havde dog opnået, at pensionisternes 
og pensionskassens krav nu var halveret fra 
omkring 805.000 kr. til 403.000 kr.

Men hvor mange penge havde amt og kom
muner krav på? Selvom kommunerne fast
holdt, at man siden 1920 havde dækket un
derskuddet som lån, var der dog lidt forståelse
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ikke mindst i Kolding byråd for pensionister
nes situation, og dermed om man skulle vise 
lidt imødekommenhed.

Likvidationsboet gjorde dog klart, at amt 
og kommuner havde krav på dividende i boet 
for deres dækning af banens underskud. I før
ste omgang truede pensionisterne med en ny 
retssag. Truslen blev dog senere trukket til
bage, da likvidationsudvalget var ved at tage 
dem på ordet. Udsigten til omkostningerne 
ved en ny opslidende retssag, som man ikke 
kunne vide sig sikker på at vinde, var nok for 
stor.

Parterne fandt dog sammen alligevel, og 
efter at der var opnået fuld opbakning blandt

pensionisterne til at indgå i et forlig (5 pen
sionister havde en overgang rejst særskilt 
krav uden om deres organisation), nåede man 
i januar 1935 frem til, at der forlods udbetales 
80.000 kr. af boet til pensionisterne til fuld og 
endelig afgørelse af deres samlede krav på ca. 
360.000 kr., eller en dividende på ca. 22%. 
Pensionskassens krav på 43.121 kr. var ikke 
med i forliget, men indgik fortsat i den reste
rende bobehandling.

Det var herefter op til de tre pensionist
grupper selv sammen med deres organisatio
ner (Danske Privatbaners Kontorforening, 
Privatbanefunktionæremes Forbund og Dansk 
Lokomotivmandsforbund) at fordele penge-

Egtvedbanens skinner brydes op i efteråret 1930. Husene i baggrunden er Frydsvej 1-19. Foto: Karl 
Aage Petersen.
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ne indbyrdes. Nielsen-gruppen fik dog herud" 
over overført præmiereserven på ca. 150.000 
kr. til en ny pensionsordning.

Alt i alt måtte pensionisterne konstatere, 
at en forventet pensionsopsparing på 570.000 
kr. var forsvundet, samt at de havde tabt 
20.000 kr. plus udgifterne til opslidende retS" 
sager ved ikke at acceptere det tilbud om fon 
lods at få 100.000 kr. af boet i 1930, som 
kommunerne den gang lagde op til.

Den enkelte pensionist led et tab. Hvor 
stort det har været, er derimod uklart, idet de 
selvfølgelig ikke stod uden indkomst fra ned" 
læggeisen til forligsdagen. I mellemtiden fik 
de udbetalt en foreløbig understøttelse fra de" 
res organisation, der jo bakkede dem op un" 
der sagen. Størrelsen kendes dog ikke, eller 
om den blev modregnet, da sagen var afgjort.

VAR KOMMUNERNES TILSKUD ET LÅN?

Noget andet er så, hvor meget hold der var i 
boets påstand om, at amt og kommuners un" 
derskudsdækning var lån og ikke tilskud?

Der er ingen tvivl om, at statens tilskud i 
1920"21 og amt og kommuners underskuds" 
dækning i de år var lån. Derimod kan der 
være tvivl om underskudsdækningen efter 
1921. Likvidationsudvalgets formand erklæ" 
rede under retssagen, at amt og kommuners 
bidrag siden 1921 var opført som lån i banens 
regnskaber, der var godkendt af både kommu" 
ner og Trafikministeriet.

I Kolding Kommunes regnskab for den 
samme periode er tilskuddet derimod opført 
under kontoen ”Andre udgifter” som en ud" 
gift benævnt ”tilskud til Kolding"Egtvedba" 
nen”, og for den sags skyld tilsvarende for 
Koldings to øvrige privatbaner. Derimod er

det ikke opført i status som et aktiv i form af 
tilgodehavende hos en debitor. Eneste status" 
postering er kommunens andelsbevis i banen, 
som i øvrigt i 1930"regnskabet dvs. ved ba" 
nens nedlæggelse, blev nedskrevet til 0 kr. i 
værdi, Da kommunen senere fik udbetalt sin 
dividende, blev den konteret som en indtægt 
under kontoen ”Forbrug af aktiver”.

På det tidspunkt manglede kommunen i 
øvrigt stadig at afdrage de sidste 5.776 kr. af 
det lån, man optog i 1895 til dækning af 
kommunens andel af anlægskapitalen.

DEN AFSLUTTENDE GENERAL
FORSAMLING

Med alt materiel, alle arealer og bygninger 
afsat og afslutningen på pensionssagen kunne 
alle aktiver og passiver gøres op, dvs. nu hav" 
de man fuldt overblik over, hvor mange pen" 
ge likvidationen indbragte, og hvem der hav" 
de hvor meget til gode.

Det endelige likvidationsregnskab forelå i 
september 1936, og viste som aktiver en sam" 
let sum på 114*046,08 kr. til fordeling til 
kreditorerne, som var staten med et lån på 
40.000 kr., lån hos amt og kommuner på i alt 
965.937,78 kr. og pensionskassen på 55.372,73 
kr.(incl. rente fra 1930 til dato), i alt passiver 
på 1.061.310,50 kr., dvs. at der manglede ca. 
947.000 kr.

Resultatet blev godkendt på den afslut" 
tende generalforsamling 2. oktober 1936 og 
gav kreditorerne en dividende på 10,745778% 
af deres tilgodehavender.

Den afsluttende generalforsamling blev re" 
fereret i lokalpressen under overskriften ”Sid" 
ste akt i Egtvedbanetragedien udspillet”, og 
forløb også dramatisk. Den ene af Koldings
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Borgmester Valdemar Juhl, ca. 1935.

repræsentanter, Marinus Larsen, byrådsmed
lem, senere folketingsmedlem og i det civile 
liv togfører ved Troldhedebanen, tog ordet og 
takkede amtmand Valløe, fordi han 6 år tid
ligere havde foreslået, at amt og kommuner 
gav afkald på deres krav mod banen. Hvis 
de øvrige kreditorer havde fulgt denne opfor
dring, havde funktionærerne og pensionister
ne fået, hvad der moralsk tilkom dem. Men 
moral var ét og jura noget andet. Når mange 
af dem var blevet ved banen trods deres dår
lige løn, var det, fordi de så frem til pensio
nen, som de så alligevel ikke fik.

Borgmester, landsretssagfører Juhl, svare
de, at Marinus Larsen talte på egne og ikke 
byrådets vegne, og påtalte som jurist, at moral 
og jura blev gjort til to modsætninger. Ba

nens bestyrelsesformand, proprietær Thyge- 
sen, svarede, at funktionærerne siden 1920 
havde fået samme løn som andre privatbane
funktionærer i landet. Amtmand Valløe stod 
ved sit forslag fra 1930; men banen var et ak
tieselskab, og derfor måtte man følge aktiesel
skabsloven. Det var en sorg for ham, at banen 
blev nedlagt. Han havde håbet, at den kunne 
fortsætte, så længe materiellet havde holdt. 
Lidt optimistisk udtrykt, idet banens materiel 
faktisk var nedslidt. Blandt andet måtte man 
året inden nedlæggelsen købe to brugte damp
lokomotiver fra den netop ombyggede Hor- 
sens-Tørring Bane.

Dermed sluttede den sidste generalforsam
ling i banens historie, og den 14. oktober 
1936 blev det bekendtgjort i Statstidende, at 
baneselskabet var ophævet.

STATENS ROLLE OVER FOR
PRIVATBANERNE

Tilbage stod nogle spørgsmål. Det ene var 
problemet med funktionærernes manglende 
pension, når en virksomhed likviderede. Det 
andet var i det hele taget statens rolle over for 
privatbanerne.

For at starte med det sidste. Som næ vnt 
gav staten dengang ikke driftstilskud til pri
vatbanerne. Den havde været med til at fi
nansiere banernes anlæg og fik en dertil sva
rende andel af aktiekapitalen, som regel halv
delen eller mere. Det blev overladt til am
ter og kommuner at finansiere underskud
dene. Til gengæld stemte staten som regel 
altid med den største flok eller undlod at 
stemme.

Staten påtog sig dog alligevel en vis rolle i 
banernes drift, idet den sad på op til halvde
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len af pladserne i banernes bestyrelse. For 
Egtvedbanens vedkommende 5 ud af de 11 
bestyrelsespladser. Desuden indtog de konge
ligt udnævnte amtmænd ofte en aktiv rolle 
både i banebestyrelser og på generalforsam
linger, ligesom de som formænd for amts
rådene skulle godkende sognekommunernes 
økonomiske dispositioner herunder støtten 
til banerne. Den ”midlertidige” lånestøtte i 
1920 blev en engangsforestilling, selvom flere 
baner herunder Egtvedbanen søgte om for
længelse af ordningen.

Banen havde i bestyrelsen en ivrig for
kæmper i redaktør Knud Hansen, der var den 
ene af Trafikministeriets repræsentanter. Der
udover var han både socialdemokratisk fol
ketingsmedlem, byrådsmedlem og fra 1937 
borgmester i Kolding. Han rejste ved flere lej
ligheder spørgsmålet om støtte til privatba
ner. Han foranledigede, at amtet og kommu
nerne i januar 1928 indsendte ansøgning til 
Folketinget om, at staten fremover deltog i 
banens underskudsdækning. Bestyrelsen fik 
foretræde for Folketingets Finansudvalg og 
trafikminister P. Stensballe (Venstre), der ind
til 1926 havde været driftsbestyrer for Syd
fynske Jernbaner. Foretrædet fandt sted den 
7. februar 1928 under lokalpressens store be
vågenhed, men var uden virkning, idet Tra
fikministeriet i april afslog ansøgningen.

På privatbanernes fælles årsmøde i august 
1928 stillede Egtvedbanen forslag om stats
støtte til de dårligst stillede privatbaner, men 
måtte efter nogen debat trække forslaget til
bage.

U nder behandlingen af finansloven for 
1929/30 tog Knud Hansen sagen op igen, idet 
han pegede på, at der nu var 16 privatbaner, 
der gav underskud, herunder Egtvedbanen,

Folketingsmand, byrådsmedlem og borgmester 
Knud Hansen, ca. 1940.

hvor kommunerne efterhånden havde udre
det 700.000 kr. for at opretholde den. Han 
påpegede det urimelige i, at kommuner langs 
privatbaner var alene om at betale under
skuddet for deres bane, medens kommuner/ 
beboere langs DSBs sidebaner kørte friløb, 
fordi staten dækkede underskuddet. Trafik
minister Stensballe var ikke enig og gjorde 
opmærksom på, at Egtvedbanens kommuner 
var gået ind for koncession til bilruter langs 
banen. Så måtte man også tage konsekven
sen. Der var ganske rigtigt blevet godkendt 
bilruter, der i realiteten konkurrerede med 
banen. Først og fremmest ad hovedvejen til
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Vejle samt mellem Kolding og hhv. Egtved og 
Gravens. En enkelt kommune havde dog en 
gang protesteret mod rutebilkoncession med 
henvisning til, at man gav tilskud til banen 
for at undgå at skulle bruge penge på at vedli
geholde vejnettet.

Piben fik imidlertid en anden lyd, da trafik
ministeren i februar 1930 fremsatte lovforsla
get om elektrificering af Københavns næ rtra
fik, dvs. oprettelsen af S-banen. Der var hur
tigt i både regeringspartier og opposition en 
stemning for, at når staten finansierede en 
elektrificering af den københavnske næ rtra
fik, måtte den også under en eller anden form 
støtte den nærtrafik, som privatbanerne ud
førte. Venstre gik dog den anden vej ved at 
foreslå, at hovedstadskommunerne skulle bi
drage med en tredjedel af anlægsudgifterne, 
samt at der straks bevilgedes 8 mio. kr. til mo
dernisering af privatbanerne. Det var der 
imidlertid ikke flertal for. I dag ville man sik
kert tale om en jysk privatbanemafia! I stedet 
blev der nedsat et hurtigtarbejdende udvalg, 
der skulle lægge en plan for fordeling af net
op 8 mio. kr. Planen skulle være klar til at 
blive fremsat som lovforslag inden udgangen 
af 1930.

Udvalget fik travlt og gik straks i gang med 
at indkalde oplysninger om privatbanernes 
økonomi og moderniseringsønsker. Selv Egt- 
vedbanen, der allerede havde fået Trafikmini
steriets godkendelse til at indstille driften, 
modtog 30. april 1930 opfordringen til at kom
me med moderniseringsønsker. Ministeriets 
brev var underskrevet af kontorchef Buch- 
wald, der 18 dage før var blevet udpeget til 
banens likvidationsudvalg. Udvalgets betænk
ning med forslag til låneordning til moderni
seringsstøtte forelå i november 1930 og blev

omgående og næsten uændret fremsat som 
lovforslag, for at ordningen meget hurtigt 
kunne komme på plads. Der var bred politisk 
tilslutning i Folketinget til forslaget, idet man 
ville undgå, at flere baner led samme skæbne 
som Egtvedbanen.

I Folketinget gik ordførernes bem ærknin
ger mest på forslag om flere støttemulighe
der. Som den konservative Viggo Hansen, 
der var gårdejer i Viuf, udtrykte det lidt b it
tert, smagte det af overbudspolitik oven på 
loven om Københavns nærtrafik, og i virke
ligheden havde flere privatbaner overlevet 
sig selv.

I Landstinget blev personalets forhold, 
ikke mindst pensionsproblemet ved Egtved
banen, gjort til hovedemnet for behandlin
gen. Den radikale Hans M. Lausten beklage
de, at banen var blevet nedlagt uden en løs
ning på pensionsspørgsmålet. Konsekvensen 
var lange forhandlinger om disse menneskers 
ret til at kræve noget for deres indbetalte bi
drag. Han henviste til, at spørgsmålet også 
snart blev aktuelt omkring Haderslev Amts 
Jernbaner, der stod over for en gradvis ned
læggelse. Han var selv i det daglige trafikas
sistent i Haderslev.

Trafikminister Friis-Skotte (Socialdem o
kratiet) svarede, at Egtvedbanen var den før
ste bane, der lukkede, og pensionsspørgsmå
let rejste visse principspørgsmål, som måtte 
løses, uden at han dog gik i detaljer. Funktio
nærerne havde afvist visse tilbud, og man 
ville ikke følge en afgørelse fra ministeren, 
hvis den gik dem imod, så nu måtte man gå 
rettens vej. Han tilføjede, at hvis pensions
kassen imødekom pensionisterne fuldt ud, 
ville den blive tømt efter blot et par likvida
tioner.
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Stensballe, der nu sad i Landstinget, fandt, 
at moderniseringsstøtten gav banerne bedre 
overlevelseschancer. Samtidig m ente han 
med sin baggrund som driftsbestyrer med Syd
fynske Jernbaner, at organisationerne havde 
undervurderet konsekvenserne af det løn
ningsreglement, de havde fået gennemført, 
og at det navnlig kunne være vanskeligt at 
sikre pensionen til personalet ved de mindre 
baner. Det var ikke en statsopgave, men m åt
te løses ved, at de overlevende baner overtog 
personalet fra de nedlagte baner. Han slog 
samtidig fast, at privatbanernes pensionskas
se ikke var solid nok til at klare pensionskra
vene. Kun moderniseringen kunne sikre drif
ten og støtte personalet den vej. Ikke just en 
opmuntrende udmelding fra Landstinget, end
da fra en, der om nogen kendte forholdene 
indefra. Loven om moderniseringsstøtte blev 
dog vedtaget enstemmigt i næsten uændret 
form. Egtvedbanen var allerede død, men 
mange andre baner fik gavn af loven. Blandt 
andet fik Troldhedebanen et statslån på 
189.966 kr. og Kolding Sydbaner et statslån 
på 140.000 kr.

Men sagen stoppede ikke her. Ved Folke
tingets behandling af det lovforslag, der ba
nede vejen for nedlæggelsen af forskellige 
DSB sidebaner i 1936, foreslog Knud H an
sen, at banerne kunne fortsætte, hvis kom
munerne langs dem gik med til at dække en 
del af underskuddet. Forslaget vandt ikke ge
hør, hverken på Rigsdagen eller hos de invol
verede kommuner.

En trafikkommission kom efter 3 års arbej
de i efteråret 1939 med forskellige forslag til 
støtteprincipper afhængig af banernes betyd
ning og forventede overlevelsesevne i forve
jen. S tøtten skulle ikke gives som driftsstøtte,

men igen som moderniseringsstøtte, idet det
te fandtes mere ”tiltalende end det rene un
derstøttelsesprincip”. I stedet skulle støtten 
gives som lån på betingelse af, at kommuner 
og amter garanterede for driften og sikrede, at 
banerne kunne overtage konkurrerende rute
bil- og fragtbilskoncessioner.

Betænkningen kom på næsten det værst 
tænkelige tidspunkt lige efter udbruddet af 2. 
verdenskrig, hvor enhver tanke om nedlæg
gelser kunne skrinlægges. Man så hurtigt en 
god grund til at begrave en betænkning, der 
lagde op til at nedlægge baner. Men det gav 
jo et problem med eventuel statsstøtte til de 
mere eller mindre levedygtige baner. Selvom 
den økonomiske situation blev bedre under 
krigen på grund af standsningen af biltrafik
ken, måtte man alligevel i 1942 indføre en 
midlertidig statsstøtte i 5 år til vanskeligt stil
lede privatbaner. Der fulgte betingelser med 
fra statens side. Bl.a. kunne vrangvillige kom
muner tvinges til at deltage i underskudsdæk
ningen, hvis man mente, at de havde en væ 
sentlig interesse i, at banen blev opretholdt.

Da loven efter krigen blev forlænget med 
yderligere 3 år til 1950, blev det begyndelsen 
til egentlig statsstøtte til privatbanernes drift.

PENSIONSKASSERNE M Â REGULERES

Sagen om pensionerne viste, at der var fle
re problemer her. Funktionæremes/pensioni- 
sternes rettigheder i forhold til pensionskas
sen var ret uklare, og selv om de blev afklaret, 
var det også et spørgsmål, om der overhove
det var penge nok til at sikre deres rettig
heder.

Endnu medens pensionisternes sag stadig 
kørte ved domstolene, begyndte det politiske
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Egtvedbanens spor tages op på strækningen mel
lem Statsbanegården og Nordbanegården i efter
året 1930.

niveau at blive opmærksom på problemet. 
Som næ vnt var både Egtvedbanen og privat
banernes pensionskasse tidligt klar over pro
blemet, idet man allerede tilbage i 1920 tog 
sagen op. Begge gjorde det mest for at be
grænse deres eget økonomiske ansvar ved at 
forsøge at gøre pensionsdækningen til den 
anden parts problem. Taberne blev pensioni
sterne. Op igennem 20’erne fortsatte dette 
spil, og Egtvedbanen forsøgte ligeledes forgæ
ves at gøre Trafikministeriet opmærksom på 
sagen.

Banens bestyrelse og de andelshavende kom
muner var helt klar over sagens alvor, idet et 
af argumenterne for at fortsætte med at støtte 
banen netop var, at det på grund af pensions
byrden ville blive dyrere at nedlægge den.

Først da nedlæggelsen var en kendsger
ning, gik sagens alvor op for det politiske n i
veau. Men selvom både minister og ordførere 
ved Rigsdagens behandling i 1931 af loven 
om moderniseringsstøtte var klar over pro
blemet, kunne de dog ikke pege på en løs

ning. Endnu inden Højesterets dom forelå, 
fremsatte oppositionen i Folketinget i no
vember 1933 forslag til en lov om pensions
kasser med regler for organiseringen, place
ringen af midlerne samt funktionærernes ret
tigheder ved virksomhedens lukning. Der 
blev med slet skjult adresse gjort opmærksom 
på, at privatbanernes pensionskasse ikke kun
ne godkendes fremover, hvis forslaget blev 
vedtaget. Det fik politisk støtte fra alle sider i 
Folketinget, og handelsminister Hauge havde 
også sympati, men gjorde opmærksom på, at 
sagen var mere kompliceret end som så. H ø
jesterets dom var kommet 2 uger før Folketin
gets 1. behandling.

Forslaget blev derfor ikke færdigbehandlet. 
I stedet nedsatte handelsministeren et særligt 
udvalg til at gennemarbejde sagen og udar
bejde et nyt lovforslag om tilsyn med pen
sionskasser, og præcis et år senere kunne mi
nisteren i februar 1935 fremsætte udvalgets 
forslag. Hovedprincippet var nu, at det ikke 
længere var virksomhederne, men deres an
satte og pensionister, der var medlemmerne 
af pensionskasserne, og at der skulle være 
klare regler for pensionernes stilling, hvis 
virksomheden ophørte, og ingen midler m åt
te være placeret i medlemmernes virksom
hed, og dermed være en del af aktiverne ved 
boets opgørelse. Nye pensionskasser skulle fra 
starten opfylde kravene. Eksisterende skulle 
opfylde dem efter en meget lang overgangspe
riode på helt op til 25 år! Der skulle også føres 
hyppigt tilsyn med, at pensionskasserne var 
solvente, dvs. kunne dække medlemmernes 
pensioner, og hvis det ikke var tilfældet, skul
le man sørge for at få flere penge i kassen. De 
kunne dog kun komme et sted fra, nemlig 
medlemmerne selv. Men det afgørende var, at
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man reagerede i tide, hvis kassen manglede 
penge.

Rigsdagen handlede hurtigt, idet loven al
lerede i maj 1935 blev vedtaget enstemmigt i 
næsten uændret form af både Folketing og 
Landsting. Fra flere sider blev påpeget mang
ler; men alle var nu blevet klar over, at sagen 
hastede, og at det var vigtigere at få loven 
indført nu. Så kunne man rette manglerne 
senere.

Et af de spørgsmål, der dukkede op under 
behandlingen, var netop forholdene i privat
banernes pensionskasse, som nu var blevet 
mere nødlidende. Selv om kassen havde fået 
medhold i Højesteret på flere punkter, fik den 
kun dækning for ca. 10% af dens krav ved 
Egtvedbanens nedlæggelse. Resten m åtte 
dækkes af de tilbageværende privatbaner. 
Hvis for mange baner indskrænkede eller li
gefrem lukkede og afskedigede medarbejdere 
med pensionsret, kunne pensionskassen hur
tigt blive tømt eller blive nødt til at opkræve 
større bidrag. Det kunne i værste fald lige
frem være en fordel for baner at blive nedlagt 
hurtigt, så man kom først til mølle i pensions
kassen. Nu var politikerne helt opmærksom
me på dette. Der var i loven indsat en be
stemmelse om, at bestående pensionskasser 
tilknyttet koncessionerede virksomheder (bl.a. 
privatbanerne) kunne få godkendt de undta
gelser, der måtte findes påkrævet. Desuden 
lovede ministeren, at ingen privatbane ville 
blive pålagt en forøget pensionsbyrde uden 
tilslutning fra banen selv.

I virkeligheden var man inde i en ond cir
kel, idet privatbanernes pensionskasse reelt 
var i økonomiske vanskeligheder. I 1932 
manglede den ca. 3,8 mio. kr. i at kunne op
fylde alle medlemmers pensionskrav. I 1937

udgjorde mankoen 5 mio. kr. Hvis man på
lagde pensionskassen at få balance, kunne det 
jo kun ske ved at forhøje indbetalingerne fra 
banerne og deres funktionærer. Det ville jo 
forværre banernes økonomi og forøge ned
læggelsesrisikoen, der dermed sendte flere 
pensionskrav over i pensionskassen.

Man kunne undgå det, ved at staten enten 
ydede egentligt driftstilskud til banerne, hvil
ket stadig var en fremmed tanke, eller forbed
rede banernes økonomi på anden måde. Det 
sidste blev jo løsningen i form af modernise
ringsstøtte til at effektivisere driften og øge 
konkurrenceevnen. Effektivisering var dog et 
tveægget sværd, idet det på den ene side for
bedrede banernes overlevelseschancer. På 
den anden side førte det jo også til afskedigel
ser af overflødigt personale, der herefter skul
le have pension osv.

I 1942 aftalte personaleorganisationerne 
og privatbanerne, at alle fremtidigt nyansatte 
ikke fik ret til den pension, der havde karak
ter af arbejdsløshedsunderstøttelse. I stedet 
fik de en udtrædelsesgodtgørelse fra pensions
kassen, hvis de blev afskediget inden alder
dommen. Desuden forhøjedes pensionsind
betalingerne til pensionskassen fra 15% til 
26% af lønningerne, indtil den igen blev sol
vent. I 1956 blev reguleringstillæggene truk
ket ud af privatbanernes regnskaber og dæk
ket direkte med 85% af staten og 15% af 
kommuner og amter. Det var en ordning, der 
også gjaldt for dækningen af lærerpensioner
ne ved kommune- og privatskoler.

ANDRE BLEV HJULPET AF SAGEN

Egtvedbanens likvidation blev en langstrakt 
og pinefuld proces. Det var den første privat-

138



Egtvedbanens kontor og pakhus, der lå nordfor Statsbanestationen. I dag ligger rutebilstationen i Ma- 
zantigade på dette sted.

banelikvidation, men blev ikke en enlig sva
le. Den har formentlig alligevel medvirket til, 
at andre privatbaner fik støtte til modernise
ring af driften og dermed forlænget deres le
vetid. Ikke mindst de to andre Kolding-pri- 
vatbaner, Sydbanerne og Troldhedebanen, fik 
forlænget deres levetid på den måde.

Pensionsforholdene var heller ikke enestå
ende, idet også mange andre virksomheder 
gik konkurs eller likviderede med bl.a. perso
nalets pension som en af taberne. Men Egt- 
vedbanen viste, at også et koncessioneret sel
skab med pensionsberettiget personale kunne 
blive tvunget til at lukke, selvom konces
sionssystemet netop skulle give en vis beskyt
telse. A t være tjenestemand ved en privat
bane var alligevel ikke lige så beskyttet som 
at være tjenestemand ved DSB. Banens ned
læggelse var dermed med til at bane vejen for 
en egentlig lov om pensionskassers forhold 
herhjemme.

I 1920 havde Rigsdagen vedtaget den før
ste (midlertidige) støttelov til privatbaner.

Dengang blev det ved Folketingets behand
ling betragtet som helt utænkeligt, at en pri
vatbane måtte lukke. Blot 10 år senere havde 
piben fået en anden lyd, idet ændrede trafik
former og bilernes udbredelse havde vendt 
totalt op og ned på trafikbilledet. Egtvedba- 
nen og ikke mindst dens pensionister var de 
første, der kom til at bøde for dette, og af sam
me årsag kom de til at bøde ekstra meget. Til 
gengæld medvirkede det til, at de bevilgende 
myndigheder blev klar over, at der skulle ske 
noget.
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EN PIGES ERINDRINGER FRA JULEMÆRKESANATORIET
1956-1957

AF KIRSTEN DEGN

Jeg var næsten lige fyldt 8 år, da det blev 
konstateret, at jeg havde fået tuberkulose og 
skulle nu til Julemærkesanatoriet ved Kol
ding Fjord for at blive helbredt. Der lå det 
forud, at jeg var kørt galt på min cykel og 
havde fået kraniebrud. Derfor lå jeg på O den
se Sygehus i 14 dage og de første 5 døgn 
på overvågningsstuen. Der var så meget færd
sel og træk ud og ind af dørene, at jeg fik 
lungebetændelse. Da jeg kom hjem, besøgte 
en af min storebrors skolekammeraters mor 
mig. Hun havde tuberkulose, og jeg blev smit
tet.

Der gik omkring 4 måneder efter, at de hav
de opdaget, at jeg havde tuberkulose, inden 
jeg kom på Julemærkesanatoriet. I mellemti
den havde jeg været igennem en hel del un
dersøgelser, og der havde været samtaler på 
TB-stationen og hjemme ved mine forældre. 
Mine forældre, min bror, søster, svoger og 
min niece blev også gennemlyst for at se, om 
de var blevet smittet. Det var de heldigvis 
ikke.

Den 26. januar 1956 tidligt om morgen gik 
min far, mor, storebror og jeg til rutebilsta
tionen i Odense. Far havde sin cykel med for 
at køre min kuffert, der var fyldt med nyt 
tøj med påsyet nummer på bændelbånd, som 
min mor havde syet i alt mit tøj lige fra in
derst til yderst. Det var for at vi fik vores eget 
tøj efter vask. Jeg fik sagt farvel til min far og

min bror. Det var første gang, jeg så min far 
græde. Min far havde to familiemedlemmer, 
der var døde af tuberkulose. Der skulle gå Wi 
år, inden jeg så min bror igen. Mor og jeg kom 
i bussen, der kørte til Kolding. Jeg husker 
ikke meget fra turen.

Da vi kom til Sanatoriet, blev vi modtaget 
af en sygeplejerske. Jeg fik taget temperatur, 
fik nattøj på og kom i seng. Jeg husker tyde
ligt tiden, indtil min mor igen skulle tilbage 
til Odense. Jeg lå med ryggen til hende og 
græd. Jeg ville med hjem, men det kunne jeg 
ikke.

Jeg lå i sengen i lidt over 3 måneder uden 
at være oppe. Jeg skulle bruge bækken i ste
det for at gå på toilettet. Jeg mener også, at 
jeg kun blev badet i sengen. Maden blev også 
serveret i sengen. Jeg kunne ikke lide den 
mad, jeg fik. Der var levertran i fisken og no
get af det andet mad, vi fik. Jeg kan huske en 
søndag, medens jeg lå i sengen og min mor 
var der, at jeg fik kærnemælksfromage til 
dessert. Jeg kunne åbenbart ikke tåle det, for 
det kom op igen, og jeg måtte have rent sen
getøj på.

Det var nogle store stuer, vi lå på, der var 
adskilt med glasvægge. Vi var 6 senge for 
hvert glasskillerum, og der var tre, så der var i 
alt 18 børn på stuen. Der var radio på vores 
store stue, så vi kunne høre musik. Der var 
også en gammel rejsegrammofon til at trække
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Kirsten Degn til højre sammen med værelseskammeraten Anita.

op. Mine forældre tog deres gamle 78-plader 
med over til mig, så det hyggede vi os med i 
mange timer.

Min sidemand A nita Abildgaard -  også fra 
Odense -  og jeg spillede tit billedlotteri i de 
3 måneder, vi lå i sengen. Vi gik også meget 
op i vores glansbilleder. Vi byttede med vores 
dubletter, og jeg klistrede mine ind i et al
bum, som jeg har endnu.

Der var piger og drenge på hver etage, de 
var adskilt med en stor gang. Pigerne til ven
stre set ude fra vandet, drengene til højre. 
Der var tre etager. Afdeling A var i stuen -  
der lå mindre børn. På første sal var afdeling 
B, det var mellemstore børn og så på anden

sal afdeling C, hvor de større børn lå. Jeg lå på 
første sal.

For enden af sovesalen var der en dør ud til 
en balkon, hvor vi kom ud for at få frisk luft. 
Der stod også nogle få senge. Der var et lille 
køkken, hvor der somme tider blev braset 
kartofler til aftensmad af overskuddet fra mid
dagen. Jeg kan kun huske, at det var om som
meren, og at det var om søndagen. Vi fik lov 
at passe panden på gasblusset. Vi ville gerne 
have dem godt braset, og det fik vi lov til at 
få. Så sad vi på terrassen og spiste og kunne se 
ud på vandet.

Vor dagligdag begyndte tidligt om morge
nen med at få taget temperatur og at blive
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vasket. Jeg fik et fad over til min seng med 
sæbeskål og min tandbørste på en bakke, så 
længe jeg lå i sengen. Der var håndvaske for 
hvert afsnit. Vandhanerne var af den slags, 
der skulle trykkes på, og når man slap, stop
pede vandet. Det morede vi os med mange 
gange, når vi var os selv. Vi var en del, der 
ikke måtte stå op, men det gjorde vi allige
vel. Når der er noget, man ikke må, er det jo 
spændende!

Derefter fik vi morgenmad, som bestod af 
øllebrød med fløde på og et glas kogt kold 
mælk. Det er derfor, jeg ikke drikker mælk i 
dag. Mælken smagte forfærdeligt, og der var 
et tykt lag skind på. Vi fik også levertran med 
hvidtøl, for at levertranen lettere kunne glide 
ned.

Da jeg havde fået lov til at være oppegå
ende, var jeg med, når vi efter morgenmaden 
gik til biblioteket, hvor der stod et gammelt 
orgel. Der sang vi morgensang. Jeg kan ikke 
huske, hvem der spillede, men vi fik alle lov 
efter tur at vende bladene i nodehæftet.

Derefter gik vi tur, når vejret var til det, 
ellers lå vi i liggehallen. Jeg havde min faste 
plads i bue nr. 2. Vi kunne også være i kælde
ren, og her lærte vi at brodere og strikke ved 
frk. Hingst. Jeg kan stadig se hende for mig 
med hendes blå kjole og hvide lange forklæ
de. Hun havde en stor rund næse med næse
borene lidt oppe, hun så meget streng ud. Vi 
var også lidt bange for hende, for hun kunne 
blive noget så gal, det var derfor, vi kaldte 
hende frk. Stejler -  en hest stejler, når den er 
gal. I kælderen i gangen, hvor vi gik til hånd
gerning, hang alle julemærkerne fra starten i 
1904 indtil 1956, som var det sidste for mit 
vedkommende, da jeg rejste derfra i juli 1957.

Over for maskinhuset, der lå på vejen bag

om Sanatoriet, kunne vi komme op ad en 
skråning. Når vi kom derop, var der en mød
dingsplads, hvor der om sommeren, når det 
var varmt, lå hugorme og stålorme og solede 
sig. Der gik vi tit tur både formiddag og efter
middag. Inde i denne skråning var der et rum, 
hvor de rensede dyner og hovedpuder. Det 
lugtede grimt.

Om formiddagen fik vi et stykke hjem me
bagt franskbrød med et tykt lag smør på samt 
et glas kold kogt mælk. Det har kostet mig 
mange salmiakstænger at slippe for at drikke 
mælken. Skulle vi til undersøgelse eller have 
lys, var det også om formiddagen.

Middagsmaden fik vi kl. 12.00 præcis. Jeg 
ville ofte ikke spise den mad, vi skulle have. 
Det kunne f.eks. være fisk, der smagte af le
vertran, fiskegratin, tomatsuppe, fiskefrikadel
ler. Jeg spiste det ikke! Straffen for ikke at 
spise var at skulle stå oppe ved buffeten. Da 
de havde sat mig til at stå op fem gange, op
gav de det. Spisesalen, der lå i stuen ud til 
Platformen, var stor. På den ene væg var der 
et stort maleri i lyse farver malet på selve 
væggen, husker jeg.

Efter middagsmaden skulle vi hvile os i et 
par timer. Det foregik enten i sengen eller i 
liggehallen, når vejret tillod det. Der var lig- 
gehal med senge både oppe ved spisestuen 
(Platformen) for de små og nede ved græs
plænen ud til fjorden for de store. Om efter
middagen fik vi også mælk og franskbrød. 
Indtil vi skulle spise til aften, legede vi eller 
gik ture. Vi legede af og til med påklædnings
dukker. Vi klippede dem ud med en krum 
saks, som vi lånte fra operationsstuen, som 
dog ikke blev brugt i min tid.

Aftensmaden var ca. kl. 17.00. Den bestod 
af rugbrød med pålæg og franskbrød med ost,
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dertil fik vi mælk eller maltøl. Vi skulle være 
i seng ca. kl. 19.00. Om sommeren lå vi og 
læste i blade og bøger, indtil det blev mørkt.

Det var skik, når vi havde fødselsdag, at 
der blev lagt muslingeskaller med farvet sølv
papir rundt om vores plads på bordet i spise
stuen sammen med et flag. Når vi havde sølv
papir fra chokolade og andre ting, beklædte 
vi muslingeskallerne. Der var brune, røde, blå 
og sølvfarvede, og det så festligt ud.

Hver søndag skiftedes min far og mor til at 
besøge mig. Så jeg havde besøg hver søndag. 
Det var jeg den eneste, der havde på vores 
afdeling. Mine forældre havde altid frugt og 
slik med, Anders And- og Skipper Skræk

blade og lakrids, som jeg var helt vild med. 
Masser af glansbilleder fik jeg også. Jeg delte 
ud af mine lækkerier til de andre. Det eneste, 
de ikke fik noget af, var mine salmiakstænger. 
Jeg har også altid været glad for meget stærk 
ost, så hver søndag havde far eller mor også to 
hele stykker rugbrød med stærk ost med, som 
jeg spiste med velbehag.

Når min far og mor var at besøge mig, sad 
vi i biblioteket. Der var et bord og en bænk 
imellem de høje bogskabe med glas. Det var 
her, overlæge Mårtensson modtog forældre
ne i sin konsultation, der stødte op til biblio
teket. Når vejret var godt, gik vi ture rundt 
om Sanatoriet. Mor og jeg gik meget i sko-

Julemærkesanatoriets liggehal, ca. 1958. Kirsten Degns seng stod under bue nr. 2 fra venstre.
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Kirsten Degn kort efter ankomsten til Julemær
kesanatoriet.

ven. Der var om foråret så mange blomster i 
skovbunden, som mor ofte plukkede og tog 
med hjem. Når jeg sov til middag om søn
dagen, tog min mor eller min far ind til Kol
ding. Vi skulle sove/hvile i PZ-2 timer. Når 
vi havde hvilet os, skulle der tages tempera
tur. Om søndagen havde jeg altid høj feber, 
nok fordi jeg var ked af, at far eller mor rejste 
igen.

Søndag eftermiddag var der altid leg med 
sygeplejerne. Vi legede for det meste gemme
leg. Der var mange gode gemmesteder. En 
søndag ville jeg sætte over et gelænder til lig- 
gehallen ved Platformen og nåede lige at se, 
at der var en hugorm, der var klar til at hugge.

Jeg råbte højt, de andre kom, og så gik den 
vilde jagt for at slå den ihjel, og det lykkedes. 
Den blev smidt over i et hegn. Der kom vi så 
ikke i lang tid.

Ellers gik tiden med mange forskellige ting. 
Jeg havde fået en frimærkesamling af en, der 
havde ligget på Sanatoriet før. Der var m an
ge, og jeg fik hele tiden nye frimærker, og 
dem, jeg havde dobbelt af, byttede jeg så med 
de andre. Jeg samler stadig på frimærker. Vi 
legede også med dukker og strikkede tøj til 
dem.

Jeg gik også i skole. Det var oppe under ta
get. Vores lærerinde hed frk. Kruse og boede i 
Strandhuse. Jeg fik undervisning i dansk og 
regning. Vi var på forskellige klassetrin, men 
blev undervist i samme lokale. Det var kun et 
par gange om ugen i ca. 2 timer. Jeg lærte me
get geografi. Da jeg kom hjem og skulle be
gynde i 3. klasse, kunne jeg alle Europas lande 
og hovedstæder. Frk. Kruse kom næsten altid 
lørdag formiddag og gav os små slikkepinde. 
Hun var sådan en elskelig ældre dame.

I de første måneder, jeg lå på Sanatoriet, 
frøs det så meget, at fjorden frøs til, så bilerne 
kørte på isen inde fra Kolding. En aften ved 
ti-tiden lød der et ordentligt brag. Det var 
isen, der havde skruet badehusene ved Sana
toriet op. Næste morgen, da det var blevet 
lyst, og gardinerne var blevet trukket fra, 
kunne vi se alt det træ, der var smidt rundt 
ude på isen. Badehusene blev aldrig opført 
igen. Der var også en bro ud for Sanatoriet, 
der blev beskadiget. Jeg mener at kunne hu
ske, at det var fjordbåden til Christiansmin- 
de, der lagde til der. Christiansminde lå lige 
over for Sanatoriet på den anden side af fjor
den. Det var et traktørsted.

Når vi gik tur, var det altid i en stor flok
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Julemærkesanatoriet med badehusene og til højre i billedet funktionærboligerne.

rundt i skoven og på markerne ved Sanato
riet. Sommetider gik vi ud til ”Burcharth- 
huset”, som vi kaldte det. Her boede familien 
Burcharth fra Kolding. Huset lå lidt oppe på 
skråningen. Ud til stranden var der to små 
kanoner. På vejen derud så vi mange blom
ster, blandt andet Engblommer. Vi gik gerne 
to og to med hinanden i hånden. Jeg gik tit 
med en, der hed Else. H un havde ”fiskehud” 
på hænderne, det var ikke så rart, men Else 
var en rar pige, så jeg ville gerne gå med 
hende.

Inde i skoven bagved sygeplejeboligerne var 
der en feriekoloni for tidligere tuberkulose
ramte børn, hvor der stod en gammel spor
vogn. Den havde kørt i Odense, og der var 
reklamer fra forretninger i Odense indeni.

Der var en elevator i den ene side af byg
ningen til bårer og personer. Den måtte vi 
ikke bruge, men vi fandt hurtigt ud af, at ved 
at bruge en hårklemme kunne vi få elevato
ren til at køre. En dag gik det galt, og vi blev 
hængende. Vi trykkede på klokken, og der 
kom også en sygeplejerske og sagde, at nu
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kunne vi vente dér til næste morgen, når 
Sorte Peter kom og kunne få elevatoren fri. 
Der gik dog kun en halv time, så var vi ude 
og fik en skideballe og stuearrest i en dag el
ler så.

Jeg fik foretaget maveskylninger med jæ v
ne mellemrum. Det var ubehageligt at få fore
taget maveskylning. Jeg skulle være fastende, 
så fik jeg en slange ned igennem spiserøret, og 
den skulle ned i maven. En tragt blev sat i 
den anden ende, hvor der blev hældt vand i, 
og det kastede jeg op. Så trak de slangen op 
igen. Det prøvede jeg 5 gange. En af gangene 
havde jeg det, der blev kaldt ”minus i skylle
vandet”. Behandlingen for det var, at jeg fik 
tre-fire meget, meget store piller 3 gange om 
dagen. Jeg kan ikke huske hvor længe. Men 
ved siden af fik jeg en indsprøjtning. En af 
gangene kom sygeplejersken til at stikke mig, 
så blodet flød. Jeg skulle i bad og blev bedt om 
at stå med bagdelen inde under det kolde 
vand, så længe jeg kunne holde til det, for at 
stoppe blødningen.

På et tidspunkt fik jeg også kullys. Det kun
ne jeg ikke rigtig lide. Det gnistrede ligesom 
flammer og lugtede af kul. Jeg lå på en smal 
briks, som jeg var bange for at falde ned af. 
Når jeg havde fået det lys, som jeg skulle 
have, skulle jeg skylles af under bruseren. Det 
var dejligt, lige indtil frøken Hingst skruede 
over på det kolde vand og holdt mig lidt. Det 
var ikke rart. Så i starten kunne jeg ikke lide 
hende. Bagefter blev jeg smurt ind i vaseline. 
Det var ulækkert, det fedtede stads hang i 
tøjet, og min uldundertrøje kradsede endnu 
mere på huden, så jeg var helt hudløs. Min 
daglige beklædning bestod af en uldunder- 
trøje/livstykke, en underkjole/nederdel og blu- 
se/gamachebukser/uldstrømper.

Kirsten Degn foran sporvognen fra Odense.

Det var frøken Hingst, der lærte mig at sy 
og strikke. Jeg syede meget og strikkede m an
ge vaskeklude og dukketøj. Blandt personalet 
kan jeg også huske frøken Aakersen kaldet 
Ninjo, det skulle betyde bedstemor på grøn
landsk. Hun var afdelingssygeplejerske. Det 
var frøken Grütter også. Så var der frk. Blom 
fra Nr. Bjert, hun var vist i køkkenet, og frø
ken Brodersen, som var elev eller sygehjæl
per. Hun gik i blåternet uniform. Fru Zacha- 
riassen gjorde rent. Jeg havde fået en porce
lænsnisse af min mor op til jul, der sad på min 
seng. Den kom hun til at vælte på gulvet, og
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det var hun meget ked af, for hun var så rar. 
Men den lever endnu.

Der var 5 søskende på samme tid på Sa
natoriet. De lå på forskellige afdelinger. Den 
ældste var Gerda, så kom Ragnhild, Ingrid, 
Elna og den yngste Margit. Deres mor lå på 
Kolding Sygehus med tuberkulose. Der var 
mange grønlændere. Flest drenge. Fra Syd
slesvig var der to piger Rose og Anne.

Til fastelavn blev vi klædt ud. Fastelavns
tøjet blev gemt oppe på loftet. Jeg var med 
deroppe den anden gang, det var fastelavn, 
medens jeg var der. Der var mange flotte 
dragter. Jeg fik en folkedragt på og en kyse. Vi 
stod i det tårn, der er øverst på hovedbygnin
gen og kiggede rundt. Der var et flot syn. Til 
selve festen kom der en pianist og spillede, 
og vi dansede til. Vi blev alle fotograferet, og 
jeg blev fotograferet sammen med pianisten 
og lille Peder, der var fra Grønland. Han var 
klædt ud som sømand, men han var ikke frisk 
den dag, og om natten døde han. Det gjorde 
et stort indtryk på mig. Til Skt. Hans Aften

var der også fest med bål med en tøjheks. Bå
let var nede foran liggehallerne på græsplæ
nen ud til fjorden lige foran flagstangen. Pro
fessor Tribini var der også en anden gang og 
tryllede for os.

Juleaften fejrede jeg på Sanatoriet én gang. 
Søndagen før jul kom min far med julegaver 
til mig. Samme eftermiddag kom der spejdere 
fra Kolding med julegaver til os alle. Jeg fik en 
tøjdukke med stofkrop og et rigtigt hovede. 
Andre fik modellervoks, biler, glansbilleder, 
farveblyanter, farvelader. Vi dansede om jule
træet og sang julesalmer.

I de V/2 år, jeg var på Sanatoriet, fik jeg 
skrevet mange breve til familien. Der var ikke 
telefon/mobiltelefon, som jeg kunne bruge. 
Jeg fik min mor til at finde nogle billeder af 
min bror og min niece, da jeg ikke kunne hu
ske, hvordan de så ud. Min søster og hendes 
mand var også at besøge mig et par gange. De 
havde bil, en Ford, hvor vi kunne sidde i bag
smækken.

En søndag, hvor min far var at besøge mig,

Fastelavnsf esten i 1957. Kirsten Degn står som 
nr. 4 fra venstre.

Grønlandske drenge. Drengen til venstre hed 
Palle.
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Sygeplejersken kaldet Ninjo med en gruppe pi
ger.

var vi inde hos doktor Mårtensson for at høre, 
hvordan det gik, og om jeg snart kunne kom
me hjem. Vi fik den dejlige meddelelse, at jeg 
kunne komme hjem den næste weekend. En
delig kom den dag, hvor jeg måtte komme 
hjem. Jeg kunne ikke sove af bare spænding. 
Jeg skulle se min bror og niece for første gang 
i 1 Vi år.

Mine forældre havde lovet, at vi skulle på 
Koldinghus og lidt rundt i byen, inden vi 
skulle hjem. På Koldinghus fik jeg et smykke, 
der var lavet som økse. Hovedet er rav og 
skaftet af træ. Jeg kan ikke huske, hvor vi spi
ste middag, men jeg tror, det var på Bane
gården. Jeg fik selvfølgelig lov at bestemme, 
hvad vi skulle spise. Det var ikke noget med 
fisk og levertran! Vi skulle med rutebilen til 
Odense, mine forældre havde ikke bil på det 
tidspunkt. R utebilstationen i Kolding var 
helt ny. A lt virkede nyt for mig, da jeg ikke

havde været uden for Julemærkesanatoriet i 
de 1 Vi år.

Da jeg kom hjem til Vestergade 51 i O den
se, syntes jeg, lejligheden var så lille, og at der 
var så lavt til loftet. Trappen var stejl og smal. 
Jeg havde været vant til de store trappeop
gange og sygestuerne med højt til loftet. Jeg 
dukkede mig tit i starten. Jeg fik et dokument 
med hjem, hvor der stod, at jeg var rask, og 
hvordan jeg skulle forholde mig i de næste 
to år.

Min mor ville ikke ret gerne, at jeg fortal
te, at jeg havde haft tuberkulose. Da jeg be
gyndte i skolen igen, måtte jeg ikke have 
gymnastik i 2 år, og jeg måtte ikke cykle, hel
ler ikke gå i vandet. Jeg skulle hvile mig, når 
jeg kom hjem fra skole. Da den tid endelig 
var gået, fik jeg en lyslilla cykel fra Impor
tøren af min mor og far. Jeg var lykkelig. En
delig måtte jeg gøre som de andre børn. Jeg 
skulle stadig gå til kontrol på tuberkulose
stationen i Odense. Til at starte med var det 
hver 3. måned, så hvert halve år, til sidst en 
gang om året. Sidste gang var i 1970 i Køben
havn.
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VEJEN TIL CHRISTIANSFELD
BRØDREMENIGHEDENS RØDDER I HABSBURGMONARKIET

AF PETER THALER

Den 1. april 1773 begyndte opførelsen af de 
første huse i den lille slesvigske by, som skulle 
få navnet Christiansfeld. Kun to år tidligere 
havde justitsråd Lorenz Prætorius, der var 
herrnhutisk indstillet, på foranledning af ka
binetsminister Johann Friedrich Struensee 
henvendt sig til brødremenighedens direkto
rat i Sachsen og tilbudt forhandlinger om en 
bosættelse i hertugdømmerne. Mens den 
danske side hovedsagelig var interesseret i 
de økonomiske impulser, som herrnhuterne 
havde tilført andre lande, håbede brødreme
nigheden på en forbedring af sine religiøse 
virkemuligheder i både Danmark og de dan
ske kolonier.

Samtalerne forløb positivt. Brødremenig
heden fik de ønskede religiøse, juridiske og 
økonomiske rettigheder og etablerede sig på 
det gamle krongods Tyrstrupgård. Selv om 
Struensee faldt i januar 1772, forhindrede det 
ikke de nye indbyggeres ankomst.

Bosættelsen udvidede sig hurtigt. Menig
heden omfattede 22 medlemmer i 1773, men 
allerede i 1775 var den vokset til over 100 og 
fordoblet igen i 1777. Ved århundredets af
slutning var den nået op på 700 mennesker. 
Håndværkere var særlig stærkt repræsente
rede. Der fandtes bagere og slagtere, skoma
gere og skræddere, handskemagere, vævere 
og mange flere. Lavene i Haderslev blev også 
rimelig bekymrede over den nyopståede kon

kurrence i deres naboskab og forsøgte i læ n
gere tid at gøre livet besværligt for C hri
stiansfeld, men da kongen og embedsværket 
netop havde ønsket denne økonomiske dyna- 
misering, blev forhindringerne dog næsten 
altid ryddet af vejen.

Selv om Christiansfelds første indbyggere 
overvejende var tysktalende i en dansk egn, 
så gjorde dette faktum i sig selv ikke bosæt
telsen til et kulturelt særtilfælde i det nord
lige Slesvig, hvor byerne ofte var tysk orien
terede. Imidlertid var det ikke først og frem
mest de velkendte tilflyttere fra Holsten og 
andre nordtyske områder, som dominerede 
blandt nybyggerne i Christiansfeld. Allerede 
deres almindelige betegnelse som herrnhu
tere henviste til moderkolonien H errnhut i 
Sachsens Øvre Lausitz region og førte samti
dig tanken videre til deres berømte velgører 
og biskop greve Zinzendorf, som havde givet 
dem lov til at oprette denne bosættelse på sit 
privatgods. De første Christiansfeldere kom 
overvejende fra Sachsen og Thüringen, fra 
Schlesien, Franken, Hessen og andre regio
ner i det centrale Tyskland, hvor brødreme
nigheden havde fået størst tilslutning.

A t de så også blev kendt som mähriske el
ler bøhmiske brødre, gjorde ikke ligefrem de
res indordning enklere i befolkningens øjne. 
Det har aldrig været selvindlysende, hvad 
disse territorier i det nuværende Tjekkiet har
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at gøre med den lille tysktalende by, som op
stod lige syd for Kongeåen. Men faktisk er det 
mere end bare erindringen om et gammelt 
bøhmisk kirkesamfund, som knytter C h ri
stiansfelds historie til den sydøstlige del af 
Mellemeuropa. Derfor undersøges i dette bi
drag brødremenighedens rødder i Habsburg- 
monarkiet. Det var Habsburgmonarkiets in
terne religiøse modsætninger, der til sidst 
også førte til, at brødremenigheden slog sig 
ned i Christiansfeld i 1773.

HABSBURGERNE O G  REFORMATIONEN

Da den protestantiske reformation spredtes 
gennem det tysk-romerske rige i 1500-tallet, 
nåede den også hurtigt de kejserlige arve- 
lande (som svarede nogenlunde til den nu
værende østrigske republik). Allerede i 1526 
krævede de østrigske stænder, at den evan- 
gelisk-lutherske tro skulle tolereres i landet. 
Selv om kravet ikke blev efterkommet, ville 
det være vildledende, hvis man ligestillede 
nutidens opdeling af protestantiske og katol
ske områder i Centraleuropa med den, som 
eksisterede i 1500-tallet. Der opstod dog en 
opdeling af områder med henholdsvis katol
ske og protestantiske landsherrer. Og reli
gionsfreden i Augsburg i år 1555 gav lands
herrerne magt til at bestemme, hvilken tro 
deres undersåtter skulle bekende sig til.

Habsburgemes strenge katolicisme blev der
ved ildevarslende for protestantismens frem
tid i Østrig. I begyndelsen lykkedes det dem 
ikke at forhindre, at de nye ideer strømmede 
ind i deres arvelande. I de tysktalende pro
vinser var der direkte adgang til de talløse 
trykte prædikener og flyveskrifter, der under
støttede reformideerne. Indtil 1519 var om

trent 250.000 eksemplarer af Luthers skrifter 
blevet fordelt over hele Europa. Inden 1525 
var dette tal mangedoblet til 1,7 millioner. 
Selv om de habsburgske myndigheder snart 
forbød trykning og distribution af reformven
lige publikationer, viste det sig umuligt at 
forhindre deres fortsatte indførsel. Konflikten 
mellem forskellige bibeltolkninger havde frem- 
avlet en storslået propagandaindsats, hvor 
bogtrykkerkunsten måske for første gang vi
ste sit fulde potentiale. Reformation og mod
reformation oplevede et tidligt udtryk for en 
omfattende kamp om kontrol over den of
fentlige debat, baseret på både det trykte og 
det talte ord.

BØHMENS SÆRSTILLING

Habsburgerne styrede efter 1526 også Bøh
men, der var det første sted i Vesteuropa, 
hvor religiøs mangfoldighed havde fået fod
fæste. Den tjekkiske reformator Jan Hus var 
blevet brændt som kætter ved Konstanz-kon- 
cilet i 1415, men derefter var støtten til hans 
ideer i hjemlandet kun vokset. I juli 1419 an
førte en radikal hussitisk prædikant et angreb 
på rådhuset i Prag og indførte vinduesudsmid
ning af upopulære rådsherrer som en ny tradi
tion i den lokale historie. I næsten to årtier 
førte Bøhmens religiøse afvigere krig mod 
den katolske verden, støttet af den tjekkiske 
befolkning og dygtigt ledet af de militære an
førere Jan Zizka af Trocnov og Prokop den 
Store. Da krigeriske midler ikke førte til en 
afgørelse, enedes man om en forhandlingsløs
ning, og Basel-kompakten af 1436 legalisere
de udvalgte hussitiske trosopfattelser og ritu
aler. Herved etableredes den utraquistiske 
konfession, som fik sit navn efter sin insiste-
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Meno Haas' stik af Christiansfeld fra 1780, ca. 6 år efter byens anlæggelse.

ren på at uddele nadveren under begge skik
kelser (brød og vin), på latin sub utraque. Ef
ter nye konflikter bekræftede freden i Kutnå 
Hora (Kuttenberg) status quo i 1485. Derved 
fik Bøhmen en særstilling i Vesteuropa ved at 
have et selvstændigt kirkesamfund med sin 
egen liturgi og troslære, selv om det formelt 
set fortsat stod inden for den katolske kirke.

Ikke alle tilhængere af Hus ville acceptere 
dette kompromis. Der dannedes flere steder i 
Bøhmen menigheder inspireret blandt andet 
af den visionære religiøse tænker Petr Chel-

cickÿ, som krævede en mere selvstændig teo
logisk profil og kritiserede utraquisternes ind
rømmelser over for monarken og ikke mindst 
den katolske kirke. Disse radikale grupper 
kaldte sig Jednota bratrskå, på latin unitas fra- 
trum, altså brødreforening, og vandt voksen
de tilslutning. Særlig i begyndelsen var den 
teologiske radikalisme forenet med krav om 
broderligt fælleseje og strikt pacifisme. Brød
rene blev gentagne gange forfulgt, men det 
bekræftede dem snarere i deres tro. Teologisk 
var de fleksible, så at de i løbet af 1500-tallet
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både samarbejdede med lutherske og senere i 
stigende grad med reformerte kræfter. Denne 
åbenhed viste, at de i højere grad prioriterede 
religiøse grundprincipper såsom tro og kær
lighed og ikke mindst guds nåde frem for dok
trinære og organisatoriske detaljer. På trods 
af forsøg på at undertrykke dem befæstede 
brødrene deres stilling i Bøhmen. Jan Blahos- 
lavs oversættelse af Det Nye Testamente til 
tjekkisk i 1564 og den efterfølgende Kralice- 
bibel, som også inkluderede Det Gamle Te
stamente, gav brødreuniteten stor og varig 
betydning for udviklingen af et moderne tjek
kisk skriftsprog og derved også for tjekkisk 
historie. I 1609 blev brødremenigheden offi
cielt anerkendt af kejser Rudolf II.

Da de protestantiske stænder led nederlag 
i slaget ved Det Hvide Bjerg i 1620, blev det 
afslutningen på brødrekirkens åbne trosud
øvelse i de bøhmiske lande. Den fornyede 
landsforordning genetablerede katolicismen 
som den eneste tilladte religion i landet i 
1627, og størsteparten af brødrene måtte an
tage katolicismen, selv om nogle grupper mag
tede at videreføre deres traditioner i det skjul
te. Flere tusinde af de mest overbeviste flyg
tede til udlandet. Under Trediveårskrigen 
støttede mange af dem den svenske interven
tion i håb om derved at kunne vende tilbage 
til hjemlandet. Derfor følte de sig også ladt i 
stikken, da Sverige i Den Westfalske Fred an
erkendte kejserens ret til at bestemme religio
nen i sine arvelande. Også den berømte sidste 
bøhmiske biskop af unitas fratrum, Jan Amos 
Comenius, henvendte sig fuld af bitterhed til 
sin mangeårige velgører Axel Oxenstierna i 
oktober 1648, hvorefter han dog igen und
skyldte sig efter nærmere underretninger om 
fredslutningens rammebetingelser.

Små brødresamfund levede videre både i ud
landet og hemmeligt i de bøhmiske lande. 
Det var tilflyttere derfra, som indgik i grund
læggelsen af Herrnhut. I 1735 viede Daniel 
Ernst Jablonski fra brødrenes polske eksilme
nighed David N itschm ann fra Herrnhut til 
biskop. Med dette skridt definerede den nye 
religiøse bevægelse sig helt officielt som arv
tager til den gamle bøhmiske brødrekirke og 
dens flerhundredeårige tradition.

SLÆGTEN ZINZENDORF

Men herrnhuterne var ikke alene efterfølgere 
af den bøhmiske brødrekirke, som var blevet 
fordrevet til udlandet. H errnhut var samtidig 
en nydannelse skabt af sin grundlægger og bi
skop Nikolaus Ludwig, rigsgreve af Zinzen- 
dorf og Pottendorf. Denne adelsmand var født 
i Dresden i kurfyrstendømmet Sachsen, men 
hans familie stammede fra en helt anden re
gion, nemlig Nedre Østrig omkring den gam
le kejserby Wien. Der havde Zinzendorferne 
etableret sig som en af de ældste og mest an
sete adelsslægter i landet. De regnedes blandt 
de såkaldte landsapostler eller fundamenta, 
altså familier, som kunne føre deres tilhørig
hed til stændernes højeste kurie, herrestan
den, så langt tilbage i tiden, at dens nøjagtige 
ophav ikke længere lod sig fastslå. Slægten 
kunne dokumentere, at den var adelig i hvert 
fald fra O tto Miles de Czinczendorf i 1190.

Zinzendorferne optrådte bl.a. som mund
skænke for kejser Karl V og kammerherrer for 
kong Ferdinand I. Deres fremtrædende posi
tion kom dog under pres, da modreformatio
nen for alvor tog fat. Zinzendorferne havde 
nemlig som størstedelen af den nedre-østrig- 
ske adel tilsluttet sig lutheranismen.
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Det tysk-romerske rige i 1648.
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REFORMATION O G
MODREFORMATION I ØSTRIG 
Hvordan fik lutheranismen så stor udbredelse 
i Østrig? Det særlige var, at det skete inden 
for den etablerede katolske kirke og derfor 
var svær at kontrollere. Selv om præster 
åbent eller i det skjulte prædikede ifølge lu
thersk doktrin, forblev de formelt medlem
mer af den eksisterende kirkestruktur og un
derlagt den siddende katolske biskop. Siden 
mange af dem fortsat opfattede sig selv som 
en del af den hellige og almindelige kirke, om 
end i dens sande og uforfalskede form, blev 
opsplitteisen i to adskilte kirkesamfund kun 
gradvist synlig. Mangelen på en selvstændig 
kirkeorganisation med faste hierarkier og 
trosregler tillod bred teologisk mangfoldighed 
blandt de selvidentificerede tilhængere af 
den nye tro.

Ved m idten af århundredet var opdelingen 
i to separate konfessionsgrupper dog kommet 
godt i gang. Under stænderforsamlingerne, 
de såkaldte landdage, afløstes krav om at høre 
det rene evangelium af krav om at legalisere 
den augsburgske bekendelse. Under dette for
løb valgte adelen og byborgerskabet i høj grad 
lutheranismen, og mindst halvparten af alle 
sognekirker i territoriet kunne tilregnes den 
nye tro. Store dele af den nedre-østrigske be
folkning, og størsteparten af dens politiske og 
økonomiske elite, var blevet lutheranere.

Også i Indre Østrig, som hovedsageligt be
stod af hertugdømmerne Steiermark, Kärn
ten og Krain (i det nuværende Slovenien), 
noterede protestantismen stor fremgang. For 
hele Indre Østrig markerede Brucker Pazifi- 
kation i 1578 en betydningsfuld drejning. På 
den ene side gav denne forsikring indtryk af 
at indebære religionsfrihed for en stor del af

befolkningen. På den anden side fremkaldte 
den en hemmelig sammenkomst i M ünchen 
året efter, under hvilken Karl II af Indre 
Østrig, Ferdinand II af Tyrol og W ilhelm V af 
Bayern blev enige om et program til at føre 
Indre Østrig tilbage til katolicismen. Selv om 
ærkehertug Karl påbegyndte realiseringen af 
programmets principper, var det hans efter
følger, den senere kejser Ferdinand II, som 
implementerede dem til fulde. Ferdinand var 
præget af sin skolegang hos jesuitterne i In
golstadt i Bayern og anså det som sin moral
ske pligt at genoprette det katolske herre
dømme i arvelandene.

Habsburgerne gennemførte modreforma
tionen i etaper. Først fokuserede de på al
muen. Reformationskommissioner rejste rundt 
i Steiermark og Kärnten mellem 1598 og 1604. 
De blev ledsaget af militærstyrker og samlede 
indbyggerne på centrale pladser, hvorefter de 
beordrede dem til at vende tilbage til kato
licismen. Adelen var i begyndelsen undtaget 
fra disse pålæg. Efter de kejserliges store mili
tære fremgang i første del af Trediveårskrigen 
følte Ferdinand sig imidlertid stærk nok til at 
udvide påbuddet til samtlige indbyggere. Den 
1. august 1628 fik adelen i Indre Østrig et år 
til enten at konvertere til katolicismen eller 
udvandre. En stor del valgte at emigrere.

Lidt anderledes forløb modreformationen i 
Nedre Østrig, kejserens kerneområde med 
hovedstaden W ien i centrum. Under pres fra 
den modstandsbevægelse mod Habsburger- 
vældet, som var opstået i Bøhmen, måtte Fer
dinand II forsikre stænderne i Nedre Østrig i 
1620, at de kunne vedblive med at udøve de
res evangeliske tro, så længe de var villige til 
at hylde ham og ikke havde tilsluttet sig 
fjendtlige alliancer. En betragtelig del af den
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Kejser Ferdinand III efter Politikens bog om 
Trediveårskrigen.

nedre-østrigske adel bøjede sig og undveg 
derved kejserens bandlysning. Mens hele den 
protestantiske adel i Øvre Østrig i 1627 og 
Indre Østrig i 1628 måtte vælge mellem at 
konvertere til katolicismen eller at udvandre, 
blev deres tilbageværende nedre-østrigske 
standsfæller forskånet.

Eftersom kejser Ferdinand III ikke ville be
kræfte den nedre-østrigske adels religiøse sær
stilling, som allerede hans far havde givet en 
stadig mere indskrænket udlægning, udgjor
de forhandlingerne i Westfalen den sidste re
alistiske anledning til at sikre den. Til trods 
for ihærdige anstrengelser var en genopret
telse af førkrigstidens retstilstand uopnåelig.

Alligevel slog fredstraktaten mellem kejseren 
og Sverige i Osnabrück fast, at de fortsat i 
Nedre Østrig levende lutherske adelsmænd 
hverken skulle tvinges til at forlade landet på 
grund af deres tro eller straffes for at gå til lu
thersk gudstjeneste i udlandet.

Derved var de tilbageværende lutherske 
adelsslægter i Nedre Østrig de eneste indfød
te protestanter, som havde lov til at opholde 
sig i de habsburgske alpelande. På længere 
sigt drog de kun meget begrænset nytte af de
res særstilling. Deres trosfrihed blev defineret 
rent personligt, så de hverken kunne ansætte 
præster eller forhindre rekatoliseringen af de
res undersåtter. Siden de følte sig stadig mere 
isolerede i samfundet, udtyndedes deres ræk
ker bestandigt gennem konversion og fraflyt
ning. Da kejser Josef II udstedte sit berømte 
tolerance-edikt i 1781, som igen gav religiøse 
dissidenter i Østrig nogle basale rettigheder, 
fandtes der derfor ikke længere nogen prote
stantisk adel i Østrig.

SLÆGTERNE KHEVENHÜLLER 
O G  DIETRICHSTEIN

Blandt de mest prominente religiøse flygtnin
ge i 1629 var Paul og Hans Khevenhüller. De 
tilhørte en af landets førende slægter, som i 
Kärnten kan spores tilbage til 1300-tallet. 
Oprindeligt patriciere i byen Villach, gled de 
snart over i adelen og tilegnede sig værdi
fulde godser og bjergværker. Slægtens store 
opsving fandt sted i 1500-tallet, hvor de fun
gerede som landshøvdinge og borggrever og 
1566 optoges i friherrestanden. Fra deres stam
sæder i Kärnten spredte de sig til andre habs
burgske territorier.

Som de fleste af deres standsfæller i den
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østrigske adel tilsluttede også størstedelen 
af Khevenhüllerne sig protestantismen. I be
gyndelsen forhindrede dette ikke familien i at 
beklæde høje poster i landets forvaltning. 
Christoph Khevenhüller gjorde tjeneste som 
landshøvding -  altså landsfyrstens højeste 
embedsmand -  i Kärnten fra 1540 til 1557, og 
hans brorsøn Georg fulgte ham mellem 1565 
og 1587. Den ellers så fremgangsrige Georg 
m åtte dog allerede opleve, at de politiske vin
de var ved at dreje. Modreformationen var 
kommet i gang, og i 1580 blev Georg nødsa
get til at forlade sit embede som øverste hof
mester ved ærkehertug Karls indre-østrigske 
hof i Graz.

Derefter foregik de lutherske Khevenhül- 
leres karriere inden for stændernes eget for
valtningsapparat. Christophs søn Bartholo
mäus blev udnævnt til borggreve i Klagenfurt 
og dermed stændernes højeste repræsentant i 
1581, hvorefter han beklædte denne frem
trædende stilling i over et kvart århundrede. 
Hans stedsøn Paul var den sidste i rækken. 
Han beholdt titlen fra 1627 til det skæbne
svangre år 1629, da han måtte drage ud af 
landet. Hans halvbror Hans tjente i stænder
nes store udvalg og var som herre over Lands
kron og Velden blandt de største godsejere i 
hertugdømmet. Inden sin afrejse udstedte 
stænderne ham et vidnesbyrd om, at han var 
et ”fornemt, anset, trofast og frem for andre 
velhavende medlem her i landet”, som kun 
måtte gå i eksil på grund af sin religion.

Mens de befandt sig i landflygtighed i N ürn
berg og havde store vanskeligheder med at 
sælge deres ejendomme, kom Paul og Hans 
Khevenhüller i kontakt med udsendinge fra 
den svenske konge. Gustav II Adolf opfor
drede protestanterne til at støtte hans krig i

Centraleuropa. Brødrene Khevenhüller var 
blandt dem, der valgte at stille sig bag Gustav 
Adolf. De lånte kongen 70.000 rigsdaler i 
1631. Aret efter opstillede de et kavaleriregi
ment for den svenske armé. De højest range
rende officerer for enheden var oberst Paul 
Khevenhüller, hans (halv)broder oberstløjt
nant Hans Khevenhüller og deres svoger, 
major Rudolf von Dietrichstein. De var alle 
flygtninge fra Kärnten, og ligeledes var m an
ge af deres underordnede, deriblandt D iet
richsteins yngre bror, kornet Christian von 
Dietrichstein.

Regimentet deltog i kampene i det sydlige 
Tyskland i 1632. Paul Khevenhüller forlod 
dog den militære bane, efter at broderen 
Hans var faldet i august og Gustav Adolf i no
vember. I 1636 begav han sig til Stockholm 
for at forsøge at få sit lån tilbagebetalt. To år 
senere fik han godset Julita i Södermanland 
som sikkerhed for sine penge. Da dronning 
Kristina forlenede ham med godset i 1645, 
var han blevet en betydningsfuld svensk 
godsejer. To år senere blev han introduceret i 
Riddarhuset som friherre og kom dermed ind 
i de inderste kredse af den svenske høj adel. 
De evangeliske medlemmer af familien Diet
richstein forblev derimod i Tyskland, ligesom 
også en del af Khevenhüllerne.

Også Dietrichsteinerne tilhørte en gammel 
fremtrædende adelsslægt, som havde haft be
tydningsfulde embeder både i Kärnten og i 
Østrig som helhed. En adelig familie af dette 
navn optræder i Kärnten så tidligt som 1002, 
og senest i 1200-tallet kan også det yngre hus 
Dietrichstein dokumenteres i landet. I 1514 
havde Sigmund von Dietrichstein købt bor
gen Hollenburg syd for Klagenfurt, som tro
ner højt over Drau-dalen og af hans søn med
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Borgen Hollenburg i Kärnten.

samme navn udbyggedes til et af de centrale 
borganlæg i Kärnten.

Modreformationen berørte Dietrichsteinen 
ne dybt. Blandt de næsten 30 medlemmer af 
familien som anføres som evangeliske tros
flygtninge i forskellige opstillinger fra perio
den, finder man også Sigmund den yngres 
søn, Bartholomäus. Friherren valgte emigra
tion frem for konversion og sluttede sine dage 
i Hanau nær Frankfurt i 1634. Da han ikke 
fik solgt Hollenburg inden for den tidsfrist, 
som kejseren havde sat, blev den vurderet af 
kejserlige kommissærer og solgt til katolske 
slægtninge.

Bartholomäus Dietrichsteins børn stod i 
tæ t kontakt med Khevenhüllerne. Datteren 
Maria Elisabeth giftede sig med Hans Khe- 
venhüller og drog i eksil med ham. Sønnen 
Rudolf tjente i Paul Khevenhüllers svenske 
regiment og skabte sig derefter et navn som 
digter og medlem af ”Fruchtbringende G e
sellschaft”, tidens ledende litterære selskab i 
Tyskland. Han endte sit liv i Nürnberg i 1649.

Det var dog Rudolfs yngre bror Christian, 
som fik størst betydning for den herrnhutiske 
forhistorie. Christian var født i 1610 og der
for kun nitten, da familien forlod Kärnten.

Ligesom sin bror gik han også i svensk tje
neste. Som opholdssted valgte han Nürnberg, 
hvor han stod i tæ t kontakt med byens le
dende præster og borgere. I denne by giftede 
han sig også 1636 med en anden trosflygtning 
fra Kärnten, Paul Khevenhüllers kusine Ma
ria Elisabeth. Deres datter A nna Amalie igen 
-  og nu nærmer rejsen gennem stamtræet sig 
sin afslutning -  blev den 26. august 1659 i 
Nürnberg viet til Maximilian Erasmus von 
Zinzendorf.

ZINZENDORFERNE EFTER 1600

Mange medlemmer af familien Zinzendorf 
støttede den protestantiske oppositionsbevæ
gelse i begyndelsen af 1600-tallet. Derefter 
slog de dog for det meste ind på en moderat 
kurs. Ved at hylde Ferdinand II som landsfyr
ste i 1620 kunne en betragtelig del af fami
lien forblive i landet. På en navneliste over 
tilbageværende protestantiske standspersoner, 
som blev indleveret til evangeliske gesand
ter under fredsforhandlingerne i Westfalen i 
1647, opføres også tre medlemmer af familien 
Zinzendorf samt deres fem sønner.

Blandt disse protestantiske adelsmænd, 
som havde fået lov til at bibeholde deres lu
therske tro, befandt sig også O tto Heinrich af 
Zinzendorf og Pottendorf, herre til Freydegg, 
Schönegg, Toppei, Dürnstein, Thal Wachau 
og Freyenthurn. Han opdagede imidlertid 
snart, hvor lidt denne begrænsede tolerance 
betød i realiteten. Adelsmændene havde lov 
til at være protestanter, men de måtte ikke 
udøve deres tro, i hvert fald ikke inden for 
landets grænser. Endvidere blev de i stigende 
grad presset ud af offentlige stillinger. Derfor 
opholdt O tto  Heinrich sig mest i protestanti
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ske tyske territorier. Faktisk havde han alle
rede solgt sit fædrenes gods Freydegg i 1629, 
men generhvervede det inden sin død. Der
ved nåede han at lade det gå i arv til sin æld
ste søn, Maximilian Erasmus.

Maximilian Erasmus var født i 1633 og 
protestant ligesom faderen. I arvedelingen fra 
1657 fik han tildelt de værdifulde familiegod
ser Freydegg og Schönegg. Allerede fire år se
nere solgte ham dem dog til sin bror og slog 
sig endegyldigt ned i Nürnberg, hvor han 
også havde fundet sig en kone. Parret tilende
bragte deres liv i byen, hvor Maximilian Eras
mus døde i 1672 og hustruen A nna Amalie i 
1696. Deres børn modtog imidlertid en stor 
del af deres opdragelse ved hoffet i Dresden, 
hvor deres tante, født Dietrichstein, var hu
stru til den saksiske overhofmarskal Friedrich 
Adolf August von Haugwitz. Dette gjaldt i 
særdeleshed for parrets yngste søn, Georg 
Ludwig von Zinzendorf. Han blev allerede 
tidligt i sit liv knyttet til den senere kurfyrste 
Johann Georg III af Sachsen, som han tjente 
først som page og derefter som kammerherre. 
Kurfyrsten anvendte ham også gentagne gan
ge som sin gesandt til udenlandske hoffer, 
ikke mindst til Wien. På denne måde kom 
han i regelmæssig kontakt med sine østrigske 
slægtninge og andre lokale trosfæller. I 1697 
giftede han sig i Pressburg (nu Bratislava i 
Slovakiet, den gang nærmeste ungarske stor
by og dermed et religiøst fristed for nedre
østrigske protestanter) med Maria Elisabeth 
von Teufel, den sidste arvedatter af en anden 
fremragende østrigsk adelsslægt. Også mange 
medlemmer af familien Teufel havde forladt 
landet på grund af deres lutherske tro, der
iblandt Gustav II Adolfs berømte feltherre 
Maximilian Teufel, som døde i svensk uni

form på slagmarken ved Breitenfeld i 1632. 
Efter hustruens tidlige bortgang, giftede ge
he jmeråd Georg Ludwig von Zinzendorf sig 
i 1699 med Charlotte Justine von Gersdorf, 
datter til en saksisk landsfoged. Allerede året 
efter blev parrets eneste fælles søn født og 
døbt Nikolaus Ludwig.

Nikolaus Ludwig von Zinzendorf kom til 
verden den 26. maj 1700 i Dresden. Hans far 
døde allerede i barnets første levemåneder, og 
Nikolaus Ludwig flyttede snart til sin mor
mors gods Grosshennersdorf ved Zittau, som 
ligger i regionen Øvre Lausitz i det østlige 
Sachsen. Der kom drengen under den stærke 
indflydelse af mormoderen Henriette Katha
rina von Gersdorf. Denne begavede kvinde 
stod i tæ t kontakt med pietistiske kredse, 
blandt andet den indflydelsesrige August Her
mann Francke i Halle. Selv om den nu af
døde far også omgikkes pietister så som Phi
lipp Jakob Spener, var det bedstemoderens 
holdninger og omgangskreds, som vakte bar
nets religiøse interesse. I en alder af ti år kom 
den unge greve da også i skole i Halle. Senere 
blev han, vistnok på foranledning af sin for
mynder O tto Christian von Zinzendorf, sendt 
til W ittenberg for at læse jura og forberede sig 
på en embedskarriere. Hans stærke religiø
sitet var dog allerede befæstet i ham og fik 
nye impulser fra miljøet omkring hans senere 
kone Erdmuthe Dorothea og hendes greve
lige familie, Reuss-Ebersdorf.

På opfordring af sin familie overtog Zin
zendorf et hverv i den offentlige forvaltning i 
1721. Men hans stilling som hof- og justitsråd 
ved den saksiske regering inspirerede ham 
ikke. Han tilbragte en stadig større del af året 
på sit gods, indtil han lod sig fritstille fra em
bedet i 1727. Derefter kunne han endelig vie
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hele sin tid til de anliggender, som var vigtige 
for ham. Og særlig vigtig for ham blev i sti
gende grad den nye religiøse koloni, som var 
blevet dannet på godset Berthelsdorf, som 
han netop havde erhvervet fra sin bedstemor.

HERRNHUT ETABLERES

Allerede i 1722 kom Zinzendorf i kontakt 
med hemmelige protestanter fra det nordlige, 
overvejende tysksprogede M ähren som søgte 
et tilflugtssted, hvor de frit kunne udøve de
res tro. Definitionen af denne tro var lidt 
uklar, om end de vedkendte sig traditionerne 
fra den bøhmiske brødrekirke. Da alle former 
for protestantisme var blevet forbudt i Bøh
men og M ähren under Trediveårskrigen, måt
te de tilbageværende protestanter af forskel
lig baggrund holde deres indstilling skjult for 
kirkelige og statslige myndigheder. Derved 
blev deres religiøse forestillinger også udsat 
for forandring og gensidig påvirkning.

Zinzendorf gav flygtningene lov til at op
rette en koloni på godset Berthelsdorf. Bo
sættelsen fik navnet H errnhut og tiltrak ikke 
kun mähriske og bøhmiske brødre, men også 
tilhængere af andre religiøse samfund fra nær 
og fjern. Denne mangfoldighed bød på mange 
udfordringer, da den gjorde det vanskeligt at 
enes om en fælles troslære og ikke mindst at 
indordne denne i den lutherske saksiske stats
kirke. Det var her, at greve Zinzendorf igen 
viste sig at være uundværlig for det nye kir
kesamfund. Ikke bare havde han sikret den 
økonomiske basis ved at stille sit gods til rå
dighed. I sin stilling som kirkepatron kunne 
han give tilflytterne en vis beskyttelse mod 
ortodokse kirkekredse, som nok ikke uden 
grund betvivlede de nyankomnes lutherske

Nikolaus Ludwig von Zinzendorf.

rettroenhed. Til sidst bidrog Zinzendorf også 
personligt til en åndelig modning og klargø
ring blandt kolonisterne, som konstituerede 
sig som det fornyede brødresocietet i 1727. Ti 
år senere ordineredes også greven selv til bi
skop i det nye trossamfund. På dette tids
punkt var han allerede blevet landsforvist og 
havde grundlagt nye menigheder i og udenfor 
Tyskland. Det var særlig missionen blandt 
ikke-kristne uden for Europa, som blev et tid
ligt kendetegn for brødremenigheden.

Det var også Zinzendorf og hans østrigske 
familierelationer, som først knyttede forbin
delsen mellem brødremenigheden og Dan
mark. Hans faster Dorothea Renata var gift
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med Wolfgang Dietrich, greve til Castell- 
Remlingen. Denne Wolfgang Dietrich var 
igen morbror til Sophie Christiane af Bran- 
denburg-Kulmbach, moder til Sophie Mag
dalene, som i 1721 blev gift med den danske 
tronfølger, den senere Christian 6. Zinzendorf 
benyttede sig af denne fjerne slægtsforbin
delse til at komme i kontakt med det danske 
kongehus, hvor han også blev godt modtaget 
i 1731. Selv om forholdet atter kølnedes, var 
grundlaget lagt, ikke mindst gennem etable
ringen af herrnhutiske missionsstationer i 
danske kolonier så som Grønland og St. T ho
mas. Da brødremenigheden længe efter Zin- 
zendorfs død forhandlede om etableringen af 
en bosættelse i det nordlige Slesvig, havde den 
derfor allerede et velkendt navn i Danmark.

KONKLUSION

I Herrnhut forenedes traditionen fra flere 
grupper af trosflygtninge fra Habsburgmonar- 
kiet. På den ene side var der arven efter de 
oprindelige bøhmiske brødre, som kunne spo
re deres herkomst tilbage til Jan Hus og de 
radikale reformbevægelser i 1400-tallets Bøh
men. Til trods for gentagne forfølgelser havde 
brødrene udviklet sig til centrale religiøse ak
tører i deres hjemland under de følgende to 
århundreder. Efter modreformationens sejr i 
Habsburgmonarkiet i den indledende fase af 
Trediveårskrigen fandtes der dog ikke længe
re nogen fremtid for kirkesamfundet i de bøh
miske lande. Nogle udvandrede, men de fle
ste gik over til katolicismen, i hvert fald på 
overfladen. I det skjulte overlevede troen i 
enkelte perifere områder.

Men herrnhuterne var ikke bare en fort
sættelse af den bøhmiske brødretradition.

Kirkesalen i Brødremenighedens kirke i Hermhut.

Deres fremvækst kan ikke forstås uden det bi
drag, som udgik fra deres fortaler, velgører og 
åndelige leder, Nikolaus Ludwig von Zinzen
dorf. Det var ham, der skabte mulighed for at 
gennemføre det store religiøse projekt, som 
brødrem enigheden udviklede sig til. H an 
skaffede ikke kun det fornødne økonomiske 
grundlag, særlig i grundlæggelsesfasen, men 
gav også centrale impulser til udformningen 
af menighedens teologiske ståsted. Det er li
det sandsynligt, at en fornyet brødremenig
hed kunne have dannet sig uden Zinzendorfs 
tilstedeværelse.

Nybyggerne, som kom til Christiansfeld i 
1773, havde personligt ikke meget at gøre med 
hverken Bøhmen eller Østrig. De bestod for 
en stor del af håndværkerfamilier fra brødre
menighedens kerneområder i det centrale Tysk
land med et voksende islæt af nordtyske og 
jyske tilflyttere. Det var i en meget ordret for
stand den fornyede brødremenighed, som hav
de oprettet kolonien i det nordlige Slesvig, 
ligesom den allerede havde grundlagt kolonier 
i forskellige tyske og udenlandske territorier.
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Men alligevel er grundlæggelsen af den hernv 
hutiske brødremenighed uadskilleligt knyt
tet til Habsburgmonarkiet og dets religiøse 
forhold. Monarkiets østrigske og bøhmiske 
kernelande var i stort omfang overgået til 
protestantismen, men deres herskere forblev 
overbeviste katolikker. Denne konflikt slut
tede med dynastiets fuldstændige sejr og en 
storstilet udvandringsbølge fra Bøhmen og 
Østrig. Det var ringvirkningerne fra denne 
udvandring, som lå til grund for nyskabelsen 
af det gamle brødresamfund i H errnhut og 
dets senere udbredelse til den danske helstat. 
Derved slår denne historie også bånd mellem 
den åndelige udvikling i Danmark og det fjer
ne Habsburgmonarki.
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KOLDING VANDVÆRK 125 ÅR

AFJØ R N SAN VIG  BACH

I anledning af Kolding Kommunes Vandværks 
125 års jubilæum i 2011 drøftede en kreds 
af pensionerede og tidligere medarbejdere på 
vandværket, hvorledes dette jubilæum kun
ne markeres. Multiforsyningsselskabet TRE
FOR A/S svarede på en henvendelse, at man 
kun agtede at markere jubilæer for det ældste 
af de mange forsyningsselskaber, der nu ind
går i TRE-FOR -  og det var ikke Kolding 
Vandværk. Kolding Gasværk, der begyndte 
sin gasforsyning i Kolding by den 21. septem
ber 1861 for nu 150 år siden, blev lukket af 
TRE-FOR i 2004.

Derfor besluttede de pensionerede medar
bejdere ved Kolding Kommunes Vandværk, 
samlet i den selvbestaltede ”Gamle Vand- 
mænds Forening”, at skrive en artikel til Kol- 
dingbogen 2011 for at markere begivenhe
den. Afdelingsleder Jørn Sanvig Bach, der 
ledede vandværket fra 1990 til 2005, påtog 
sig opgaven, hvorfor artiklens hovedvægt er 
lagt på disse 15 år forud for Kolding Kom
munes Vandværks indlemmelse i TRE-FOR 
i 2006. En arbejdsgruppe af ”Gamle Vand- 
m ænd” har bidraget med oplysninger og for
slag til artiklen. Vi har også gerne villet give 
et kort indblik i vandforsyningens betydning 
og grundlæggende vigtighed for et moderne 
lokalsamfund.

Rent vand er forudsætningen for alt liv. 
Dette velkendte postulat har igennem jor

dens historie og ikke mindst i nyere tid, hvor 
klimaændringer og miljøproblemer er mere 
og mere fremtrædende, ofte bevist sin rigtig
hed. En velfungerende og pålidelig vandfor
syning til forbrugerne er fundamental for et 
moderne samfund. Forsyningssikkerhed, vand
kvalitet, bekæmpelse af sygdomme og forure
ning, balance mellem vandbehov og forbrug 
samt bæredygtig produktion er grundlæggen
de forudsætninger. Det kan lyde som en selv
følge, men helt så enkelt er det nu ikke at 
opbygge og drive en solid og sund vandforsy
ning til gavn for forbrugerne. Det viser efter
følgende beretning og tilbageblik på Kolding 
Vandværks 125-årige historie.

FORHISTORIEN 1876-1886

En elendig vandforsyning -  vandmangel, dår
lig hygiejne, forurening og åbne afløbsforhold 
med deraf følgende gener og sygdomme -  før
te midt i 1800-tallet til stigende erkendelse af 
behovet for en forbedret og offentlig ledet al
men vandforsyning til erstatning for de tvivl
somme og usunde private brønde, kilder og 
pumper i byerne. I 1876 opfordrede Kolding 
bys fire læger byrådet til at forbedre byens 
dårlige vandforsyning. Byrådet nedsatte efter
følgende et udvalg til nærmere undersøgelse 
af forholdene. Større provinsbyer som O den
se og Aalborg havde været pionerer med kom-
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Klostergade ca. 1865. Til venstre i billedet står 
en af de kommunale brønde i byen.

munale vandværker i 1854 efterfulgt af Vejle 
i 1867 og Horsens i 1876. København kom 
også med efter en omfattende koleraepidemi 
med meget stor dødelighed.

Et privat ingeniørfirma English og Hanssen 
meldte sig med et overslag på anlægsomkost
ninger for et vandværk med 5 alternative pla
ceringer. Lederen af Vejle Amts Højere Real
skole, overlærer Knud Høyer, undersøgte 40 
af byens brønde i 1879 og kunne påvise ret 
omfattende forurening og dårlig vandkvali
tet. En brønd i Vestergade var årsag til et ty
fustilfælde med dødelig udgang i 1883. Læge 
Hjalmar Fich samlede i marts 1884 under
skrifter fra 538 borgere med henstilling om at 
fremme arbejdet for et nyt vandværk grun
det aktuel vandm angel/knaphed og dårlig

vandkvalitet. Et flertal i byrådet var omsider 
blevet overbevist om nødvendigheden af at 
etablere et kommunalt vandværk snarest mu
ligt. Men hvor skulle det ligge, og hvor var 
der vand nok af god kvalitet? Valget faldt til 
sidst på ”Kæmnerengen” nordvest for N ørre
port, hvor nu Stadionvej er.

Det føromtalte ingeniørfirma fik kontrakt 
med kommunen om det nye vandværk og kil
defelt med nye brønde og beholdere samt rør
ledninger til nye forbrugere. Der var fra star
ten tegn på begrænset vandmængde i kilde
feltet. Myndigheden ved stiftfysikus Black fra 
Horsens inspicerede og godkendte anlægget 
den 30. juli 1886, og vandforsyningen til de 
nye forbrugere begyndte straks efter den 1. 
august 1886. En mærkedag på den lange vej 
fremad mod en god offentlig vandforsyning 
til Kolding bys borgere, som beskrevet neden
for.

VESTRE VANDVÆRK 1886-1976

Ingeniørfirmaet English og Hanssen projekte
rede og opførte vandværket på Stadionvej 
som et solidt grundmuret byggeri med en stor 
funktionærbolig til bestyreren, maskinsal, 
skorsten, kedelrum og kulrum til dampmaski
nen oven på en dyb betonstøbt pumpekæl
der, en beton tank/vandbeholder, en samle
brønd og efterhånden 16 mindre boringer 
samt 3 store murede brønde 3,5 m i diameter 
til opsamling af grundvand fra underjordiske 
kilder i skrænten til engen. Hertil kom anlæg 
af underjordiske rørledninger såvel på vand
værket som i gadenettet.

Vandforbruget steg støt og hurtigt, hvorfor 
nye boringer m åtte etableres for at følge med 
forbruget. Vandkvaliteten gav også hurtigt
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Kolding Vandværk på Stadionvej kort efter 
opførelsen.

problemer grundet stort indhold i grundvan
det af jern, mangan og lidt syre. Der var ingen 
egentlig vandbehandling med iltning og fil
trering af grundvandet, og det resulterede i et 
stort indhold af kalk, stor hårdhed, rød jern/ 
rust, mørk mangan samt ammoniak og bakte
rier! Derfor besluttede Kolding Byråd i 1911 
at bygge en ny stor filterbygning, der kunne 
ilte og filtrere vandet for at afhjælpe kvali
tetsproblemerne. I 1919 overgik vandværket 
til elektrisk drift, mens de gamle kulfyrede 
dampmaskiner forblev i reserve nogle få år.

Eftersøgningen af nye kildefelter fortsatte i 
engene ved Seest og Dyrehavegård samt Kol
ding Skov, og et nyt hjælpevandværk forbe
redtes, det senere ”Østre Vandværk”. Værket 
på Stadionvej kaldtes senere ”Vestre Vand
værk”.

ØSTRE VANDVÆRK PÅ
H.C.PETERSENSVEJ 1931-1988 

Indlemmelsen af Kolding Landdistrikt samt

de bymæssigt bebyggede dele af Dalby, Von
sild, Seest og Harte-Bramdrup kommuner i 
Kolding Købstad i 1930 åbnede nye udfor
dringer og muligheder. Landdistriktets tidli
gere elværk på H.C. Petersensvej kunne om
bygges til et nyt vandværk med nye iltnings- 
og filterbygninger. Østre Vandværk og nye 
rørledninger blev indviet og taget i brug i no
vember 1931. Det var et moderne vandværk 
med boringer ved Dyrehavegård. I takt med 
stigende indbyggertal og stigende vandfor
brug i forbindelse med udbredelsen af vand
klosetter og bedre badeværelser øgedes be
hovet for endnu mere grundvand fra nye kil
defelter, bl.a. i Kolding Skov/Marielundsko- 
ven og Komarksbuskene ved Troldhedeba- 
nen og med automatisk styret indvinding fra 
Østre Vandværk, der nu leverede det meste af 
vandforbruget. Værket blev udvidet i 1937- 
38, hvor ingeniørfirmaet I. Krüger m edvir
kede til projektering, leverancer og opførel
sen.

Østre Vandværk på H .C . Petersensvej fotogra
feret i 1992 af Jonas Ahlstrøm.
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Saltindholdet i jorden omkring kilderne 
til Vestre Vandværk ved Stadionvej gav sti
gende problemer, og det var nødvendigt at 
lukke flere boringer der. Da 2. verdenskrig 
brød ud, blev der udstedt vandsparepåbud til 
forbrugerne. Vandmangel i de varme somre 
og frostproblemer i de strenge krigsvintre sat
te gang i øget efterforskning af nye kildefelter 
bistået af fagfolk, brøndborere og statsgeolo
ger samt forundersøgelser til et nyt vandværk 
mod vest. Der fandtes godt og rigeligt grund
vand 10 km vest for Kolding ved Trudsbro 
og Vester Nebel A, hvor 6 boringer udfør
tes. Boringerne viste her vand af fremragende 
kvalitet og kvantitet tilmed under såkaldt 
artesisk tryk dvs. som et springvand. Kolding 
Kommunes Vandværk havde vundet ”hoved
gevinsten i lotteriet ved første træ k”, sagde 
statsgeolog dr. Ødum. Projektet for udvi
delse af Kolding Vandværk blev godkendt i 
marts 1942, men m åtte udsættes til efter kri
gen.

SØNDRE VANDVÆRK PÅ
MOSEVEJ 1947-

Der viste sig nu en anden mulighed for at ud
vide vandforsyningens kapacitet. Man kunne 
overtage daværende Kolding Hørfabriks nye 
boring ved Seest Møllebæk og bygge et helt 
nyt vandværk i den sydlige højtliggende del 
af byen ved Mosevej og samtidig dække hør
fabrikkens store vandforbrug. Kolding Hørfa
brik var et af byens største industrianlæg og 
en af byens største arbejdspladser under 2. 
verdenskrig og frem til o. 1970. Vandværks
bestyrer Oluf Schultz, ingeniør Mikkel Thom 
sen, arkitekt Ernst Petersen samt Kolding 
Hørfabrik gennemførte dette projekt i en van-

Søndre Vandværk fotograferet juni 1993 af 
Poul Erik Jensen.

skelig tid, et godt eksempel på lokalt samar
bejde mellem det offentlige og det private. 
Det nye ”Søndre Vandværk” med Ernst Peter
sens flotte vandtårn på Mosevej blev indviet 
i 1947. Vandværket fungerer stadig efter flere 
senere tekniske ændringer og udvidelser i 
1984 og 1992.

TRUDSBRO VANDVÆRK PÅ
ESBJERGVEJ 1954-

Vandværket i Trudsbro, der var forberedt og 
planlagt under krigen, kunne efter krigen 
projekteres færdigt under den nyudnævnte 
vandværksbestyrer Georg Simonsen i næ rt 
samarbejde med det danske ingeniør- og spe
cialistfirma I. Krüger, der også medvirkede 
ved Østre Vandværk. Landvæsenskommissio- 
nen/m yndighederne havde givet tilladelse 
til oppumpning af hele 3,0 millioner nP/år. 
Der blev ved Esbjergvej den gamle hoved
vej 1 mellem København og Esbjerg bygget 
et topmoderne og funktionelt vandværk. 
Værket lå i nabokommunen Lunderskov. En 
stor 10 km lang ny rørledning (en 060 cm
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Trudsbro Vandværk fotograferet i oktober 1993 
af Poul Erik Jensen.

såkaldt ”B onnaledning”) førte vandet ind 
til Kolding via Stadionvej, og med en stik
ledning op til det senere i 1961 nybyggede 
store højdebeholderanlæ g ved Norgesvej. 
Den 21. december 1954 kunne Kolding 
Vandværk indvie det store ny vandforsy
ningsanlæg og udvide sin daværende kapaci
tet med ca. 100 %, tilmed med høj vandkva
litet.

Trudsbro Vandværk var forberedt til udvi
delser, hvilket allerede skete i 1969. I 1993- 
94 blev værket og boringerne renoveret og 
moderniseret og driften omlagt med nyt ilt
ningsanlæg og nye filtre i samarbejde med 
ingeniør- og specialfirmaet Kemp og Laurid
sen under ledelse af afdelingsleder Jørn S. 
Bach og værkmester P.E. Jensen. Der er fort
sat rigeligt med godt grundvand og behand
lingsanlæg til rådighed også til selv store for
brugsudvidelser. Der var grundlag for senere 
eksport af godt drikkevand lokalt, regionalt, 
sågar internationalt til Nordtyskland udtalte 
Jørn S. Bach til Teknisk Udvalg. Et mindre 
foreløbigt forstudie herom blev udført af en 
studerende i praktik.

DET NYE "ØSTRE VANDVÆRK" 
I MARIELUNDSKOVEN 1988-

Det gamle ”Østre Vandværk” på H.C. Peter- 
sensvej fra 1931 var efterhånden selv med 
løbende vedligehold ved at være nedslidt og 
udtjent ligesom flere af de gamle boringer i 
Kolding Skov var usikre, ubeskyttede og for
ureningstruede. Derfor startede man midt i 
1980erne ved vandværkets 100 års jubilæum 
forberedelserne til en total ombygning eller 
et helt nyt ”Østre Vandværk”. I samarbejde 
med ingeniørfirmaet Kemp og Lauridsen ud
førte daværende afdelingsleder Carl E. N iel
sen forundersøgelser og beslutningsgrundlag 
til Kolding Kommunes Forsyningsudvalg og 
anbefalede et helt nyt Østre Vandværk i Ma- 
rielundskoven med nye boringer, genanven
delse af de bedste eksisterende boringer med 
vendt strømretning i råvandsledningerne 
samt nedlæggelse og salg af det gamle bynære 
vandværk. Det nye meget moderne anlæg i 
rustikke bygninger med græs på taget, der er 
tilpasset det smukke naturområde med mo
derne lukkede trykfilteranlæg og ubemandet 
automatisk fjernstyring, regulering og over-

Det nye Østre Vandværk fotograferet i juli 
1995 af Poul Erik Jensen.
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vågning (såkaldt SRO-anlæg) via et nyt IT- 
anlæg blev udført i totalentreprise af Kemp 
og Lauridsen. Det blev indviet og idriftsat i 
1988, hvorefter det gamle Østre Vandværk 
blev stoppet, efterfølgende demonteret, se
nere delvis nedrevet og arealet solgt til nyt 
boligbyggeri. Det fine gamle maskinhus, der 
var bygget som elværk i 1920erne, blev beva
ret som integreret del og fælleshus.

VANDTÅRNE M.M.

Den mest synlige og markante del af et større 
vandværk er vandtårnene, der tydeligt ses i 
byens profil højt placeret i terrænet. Tre 
unikke og markante vandtårne knejser endnu 
over Kolding. Heraf er to endnu en del af 
vandværkets drift.

Vandtårnet på Gøhlmannsvej og Gøhlmanns 
Mølle fotograferet ca. 1920.

Det ældste og kønneste vandtårn er utvivl
somt Gøhlm annstårnet på Gøhlmannsvej, 
Nørremarken og nabo til den velbevarede 
gamle vindmølle. Det er tegnet af den lokale 
arkitekt Andreas Thomsen Hagerup og byg
get i 1917 i røde teglsten. Det fremtræder vel
proportioneret som et ottekantet opadstræ
bende tårn med fine svungne røde tegltage 
opdelt af en udkigsplatform med rundbuede 
søjler. Det blev totalt istandsat sidst i 1980- 
erne bl.a. med nyt kobberspir fremstillet af 
Kolding Kommunes Vandværks egen rørsmed 
og blikkenslager Svend Erik Johnsen. Tårnet 
er stadig i drift og rørforbundet med Østre 
Vandtårn på Sjællandsvej. I Kolding Kommu
nes Vandværks senere år var tårnet altid jule
udsmykket med lysguirlander. Der er fra vand
tårnet en flot udsigt horisonten rundt fra en 
platform, hvortil der er ret let adgang, hvorfor 
tårnet ofte blev brugt til besøg, bl.a. af skole
børn, der fik en forklaring af vandværkets 
personale. Tårnet blev også benyttet til lejlig
hedsvise lokale udstillinger, stjernekiggeri på 
Kulturnatten mv. Arkitekten var inspireret af 
et vandtårn i Nykøbing Falster fra 1908.

Det nyeste vandtårn, der stadig er i drift er 
Østre Vandtårn på Sjællandsvej i byens nord
østlige villakvarter, bygget i 1968 og tegnet af 
den lokale arkitekt H. Noes-Pedersen. Vand
beholderen rummer 750 m \ Tårnet var op
rindelig tæ nkt som et udkigstårn med stor 
lukket platform, men adgangsforholdene ad 
den stejle fritliggende spiraltrappe i tårnets 
centrum egner sig absolut ikke hertil. Dertil 
kom de hygiejniske forhold og forureningsfa
ren, så tanken blev aldrig realiseret. Tårnets 
karakteristiske opadstræbende design og pro
fil i profilerede stålplader og halvsøjler har 
givet det øgenavne som ”Champagneprop-
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Østre Vandtårn på Sjællandsvej fotograferet i 
1992 af Age Lund Jensen.

Søndre Vandtårn på Mosevej fotograferet i 1992 
af Age Lund Jensen.

pen” eller ”Paddehatten”. Det kan ses viden 
om og er især synligt, når man kommer fra 
syd ad Østerbrogade. Tårnet var belyst om 
natten  med hvidt lys, der i TRE-FORs tid nu 
er ændret til markant blå-hvidt stribet lys. 
Sidst i 1990erne blev tårnets stålpladefacade 
udskiftet pga. korrosion og fare for nedstyrt
ning af løse plader. Det krævede et meget 
omfattende stillads og en kostbar renovering, 
som Kolding Kommunes Vandværk blev på
lagt af byrådet, fordi det var et af byens mar
kante vartegn -  og det selv om tårnet egent
lig godt kunne undværes ved omlægning af 
driften.

Det tredje vandtårn er Søndre Vandtårn i 
byens sydlige del på Mosevej. Det blev bygget 
i 1947 sammen med det nye Søndre Vand
værk på den modsatte vejside og tegnet af 
den kendte lokale arkitekt Ernst Petersen. 
Tårnet er inspireret af et fyrtårn med en lan
terneoverbygning. Det er bygget i røde tegl
sten af en dårlig efterkrigskvalitet, der giver 
frostspringere med erosion og nedbrydning og 
nedstyrtningsfare. Ombygningen af Søndre 
Vandværk i 1984 med ny ekstern rentvands- 
beholder samt først i 1990erne nyt styrings
anlæg med frekvensstyrede pumper, nød
strømsanlæg, ny iltning og filtre resulterede i,
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at Søndre Vandtårn blev taget ud af drift, da 
det nu kunne undværes. Det blev solgt for en 
symbolsk sum til en lokal forening, bl.a. til 
kulturelle og sociale formål. Tårnets dårlige 
sikkerheds- og vedligeholdelsestilstand afsted
kom snart et forsøg på afhændelse til et bolig
projekt. Der blev skitseret flere spændende og 
seriøse projekter, men ingen af dem blev til 
noget pga. økonomi, sikkerhed samt kritik 
ved nabohøringer. Det er foreløbig endt med, 
at en privat investor har købt tårnet billigt, 
men det har kun resulteret i yderligere for
fald. Der er set flere eksempler på spændende 
og kreativ udnyttelse af nedlagte vandtårne, 
også i Danmark.

Seest Vandtårn på Holbergsvej var bygget 
af det private vandværk i Seest, der i 1980erne 
blev overtaget af Kolding Kommunes Vand
værk. Tårnet var et mindre cylindrisk vand
tårn bygget i røde mursten med svagt kegle
formet tag. En standard type vandtårn, der 
stadig kan ses flere steder i landet. Funktio
nen som vandtårn blev overflødig, og Kol
ding Kommunes Vandværk brugte kun tårnet 
som trykforøgerstation til det højtliggende 
område. Der var fra tidligere en tradition om 
juleudsmykning med lysguirlander. Tårnet 
blev under en vis lokal protest nedrevet om
kring 2007 pga. dårlig sikkerhed og nedstyrt
ningsfare for fortovet og den nærliggende 
købmandsforretning.

Det største og vigtigste vandreservoir er 
dog det store underjordiske højdebeholder- 
anlæg ved Norges vej, der blev bygget i 1961, 
bestående af tre store sammenbyggede beton
cylindre, hver med en diameter som Runde
tårn. Samlet vandvolumen er hele 7.500 m \ 
nok til ca. 1 døgns forbrug i den centrale lave 
bydel. Anlægget, der ikke syner af meget ude
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fra, er stadig i brug og bliver løbende vedlige
holdt.

TRE-FOR OVERTAGER
KOLDINGS VANDFORSYNING 2006

Ny teknologi med øget og udstrakt brug af 
elektronik, EDB/IT, fjernstyring, SRO-anlæg, 
nye frekvensstyrede pumper, grundvandsbe
skyttelse og grundvandsovervågning, større 
krav til vandanalyser, grænseværdier, forure
ningsbekæmpelse og forureningstrusler, øge
de myndighedskrav, forbrugerhensyn og for
brugerbevidsthed, privatisering, centralise
ring, udlicitering, økonomiske stramninger, 
finanskrise mv. har påvirket vandforsyningen 
især i de sidste 20 år. Det vigtigste er fortsat at 
opretholde og udbygge forsyningssikkerhe
den.

Op igennem 1990erne og navnlig efter år 
2000 er der sket en markant udvikling mod 
en selskabsdannelse og centralisering i større 
vandforsyninger og endda sammenslutning af 
drikkevands- og spildevandsforsyninger. Nye 
krav fra politikerne og forbrugerne om mere 
sammenlignelige vandforsyninger med større 
effektivitet og produktivitet gerne med udli
citering og øget brug af ny teknologi har ac
celereret udviklingen i en ellers rolig vand
forsyningssektor.

Ny lovgivning både national og interna
tional i EU-regi har pålagt vandværkerne nye 
opgaver. Hovedvægten i vandforsyningernes 
ledelser og medarbejdernes kompetencer er 
gradvist skiftet fra primært teknik, energi, 
drift og godt håndværk til miljøforhold, in
formation, jura og økonomi. Politiske initia
tiver med ønske om nye miljø- og vandplaner 
har haft til formål at øge miljøbeskyttelsen og

naturgenoprettelsen i et såkaldt bæredygtigt 
miljø. Brug af sprøjtemidler i landbruget, 
kommunerne og private haver kom i fokus og 
under pres. Kommunalreformen var med til 
at sætte gang i denne udvikling. Nye vand
selskaber i aktieselskabsform udskilt fra kom
munerne og styret efter moderne ledelsesfor
mer og merkantile principper har set dagens 
lys. Dette var også en af planerne i Kolding 
Kommune med et nyt ”Kolding Vandselskab 
A/S ” med forsyning af både drikkevand og 
spildevand. Der viste sig dog snart en alterna
tiv mulighed.

I Kolding blev drikkevandsforsyningen, 
”Kolding Kommunes Vandværk”, i 2006 ud
skilt og solgt til det private forbrugerejede 
multiforsyningsselskab ”TRE-FOR A/S”. Det
te selskab varetog i forvejen størstedelen af 
el- og fjernvarmeforsyningen samt bredbånd 
og kabelservice i Trekantsområdets kommu
ner. Den kommunale vandforsyning i Vejle, 
Fredericia og Middelfart kommuner var alle
rede overtaget af TRE-FOR.

Der viste sig et overraskende flertal i Kol
ding Byråd for frasalget til TRE-FOR A/S 
uden forudgående offentligt udbud til anden 
side. Kolding Kommunes Vandværk blev 
solgt for ca. 50 millioner kr. direkte til TRE
FOR med virkning fra 2006, og provenuet 
(forbrugernes penge og opsparing) brugt til 
dækning af det kommunale budgetunderskud 
som led i byrådets budgetforhandlinger i ef
teråret 2005. Kommunens spildevandsforsy- 
ning blev efterfølgende omdannet og udskilt 
til et kommunalt A/S: ”Kolding Spildevand”, 
der nu varetager kommunens kloak- og af
løbsforhold. Dette finansieres af godkendte 
vandafledningstakster for forbrugernes vand
forbrug målt via vandværkets forbrugsmålere.
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TRE-FORs overtagelse af Kolding Kom
munes Vandværk markeredes med en flag- 
hejsning på Vestre Vandværk på Stadionvej 
under tilstedeværelse af repræsentanter for 
TRE-FORs ledelse og de tilstedeværende af 
vandværkets medarbejdere, der alle var til
budt at fortsætte ansættelsen i det nye sel
skab« Nogle valgte at gå på pension, nogle 
ønskede at forblive ansat i Kolding Kommu
ne, mens flertallet fortsatte i det nye selskab 
og den nye arbejdsgiver på nye kontrakt
vilkår. Afdelingsleder Jørn S. Bach havde for
inden i 2004 selv valgt at gå på pension 
samt fortsætte som selvstændig konsulent. 
Umiddelbar efterfølger blev ingeniør Robert 
Schmidt, der allerede var afdelingsleder i 
spildevandsafdelingen i kommunens tekniske 
forvaltning. Jørn S. Bach forsatte som deltids
ansat intern konsulent et år. Værkmester ma
skinmester P.E. Jensen gik på selvvalgt pen
sion ved TRE-FORs overtagelse. Souschefen i 
Kolding Kommunes Vandværk, ledningsme
ster og maskinmester Søren Balle fortsatte en 
kort tid i TRE-FOR, inden han gik over til 
det private arbejdsmarked. De øvrige 12 med
arbejdere fortsatte i TRE-FOR, delvis med 
nye opgaver i den nye store organisation, en 
del er fortsat ansat.

TRE-FOR valgte hurtigt at flytte persona
let fra Kolding Kommunes Vandværk til ar
bejdspladserne i Vejle og Kolding. Bygnin
gerne på Vestre Vandværk blev rømmet og 
ved juletid 2007 fjernede en nedbrydningsen
treprenør alt på den store grund på Stadion
vej ved Kolding A. Intet blev skånet, heller 
ikke den fine velholdte maskinhal fra 1886 
med det historiske udstyr. Formålet var at 
sælge den attraktive grund til boligbyggeri. I 
skrivende stund ligner byggegrunden stadig

en udbombet tomt. Adspurgt af TRE-FORs 
bygningsrådgiver anbefalede vandværkets tid
ligere ledelse, at man ikke foretog utilsig
tede indgreb i de gamle rørledninger, tanke 
og brønde på grunden, der fører de naturlige 
kildevæld ned til ådalen.

Vandværkets forbrugere overgik uden af
brydelse af vandforsyningen, nu under TRE- 
FORs ledelse. De om talte stordriftsfordele, 
herunder lavere vandpriser, forbedret service 
samt øget forsyningssikkerhed afventer histo
riens videre gang. Netop hensynet til forbru
gernes interesser på langt sigt må vel med 
rette forventes i et forbrugerejet selskab, stort 
som lille.

VANDFORSYNINGSPLANER, OFFENTLIG 
O G  PRIVAT VANDFORSYNING

Vandforsyningsloven i Danmark pålægger de 
lokale myndigheder, primærkommunerne, i 
samarbejde med de regionale myndigheder, 
tidligere amtskommunerne, og siden kommu
nalreformen regionerne at udarbejde vand
forsyningsplaner, med periodisk revision, der 
fastlægger rammerne for kommunens vand
forsyning af forbrugerne. Her stilles krav og 
grænser til såvel de offentlige som private al
mene vandværker (vandforsyninger med over 
9 tilsluttede forbrugere/ejendomme) samt de 
private selvforsynende enkeltforbrugere. I den 
gamle Kolding Kommune var der i 1990 1 of- 
fentligt/kommunalt vandværk, 15 selvstæn
dige private mindre og mellemstore vand
værker (ofte andels- eller interessentskaber) 
hver med deres tildelte forsyningsområde 
med ret og pligt til vandforsyning. Desuden 
ca. 600 enkeltforbrugere, hvoraf sygehuset er 
den største.
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Maskinhallen på Vestre Vandværk fotograferet i 2007 a fB . Dedenroth'Schou.

Kommunen har pligt til at føre kontrol og 
tilsyn med private almene vandværker samt 
enkeltforbrugerne, medens tidligere amterne 
og nu staten fører tilsyn med de kommunale 
vandforsyninger. A ntallet af private almene 
vandværker samt enkeltforbrugere er gradvist 
reduceret over årene igennem sammenslut
ninger, nedlæggelser og øget tilslutning til 
almen vandforsyning. Der er nu kun et en
kelt kommunalt vandværk tilbage i den nye

Kolding Kommune, nemlig Christiansfeld 
Vandværk, der drives af Kolding Spildevand 
A/S. Ud over det store dom inerende forsy
ningsselskab TRE-FOR A/S er der nu 36 små 
og mellemstore private almene vandværker i 
den nye storkommune. De største heraf er 
Bramdrupdam og Strandhuse-Nr. Bjert Vand
værk Am ba med over 200.000 m3 udpumpet 
vand pr. år. Disse to samt TRE-FOR er pt. un
derlagt særlige restriktive kontrol og admini
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strative tilsynskrav via et nyt statsligt forbru
gerbetalt forsyningssekretariat under Miljø
ministeriet i henhold til den nye Vandsektor
lov oprettet for at styre udskillelsen af de nye 
offentlige forsyningsselskaber som A/S, fri af 
de kommunale myndigheder. Ved en bekla
gelig politisk fejltagelse er de større private 
almene vandværker herved uhensigtsmæs
sigt også blevet underlagt Vandsektorloven. 
Der gøres nu et forsøg på at ændre dette via 
brancheorganisationerne FVD og DANVA 
samt dele af den politiske forligskreds. De pri
vate almene vandværker selvstyres efter ved
tægter, revision, generalforsamling, kommu
nalt tilsyn og regulativ samt godkendte tak- 
ster/vandpriser. De ledes efter ”hvile i sig selv 
princippet” med ”nul profit” på langt sigt.

Generelt er det hensigtsmæssigt at opret
holde en decentral og lokal almen vandforsy
ning i Danmark for at sprede vandforbrug/ 
overforbrug og forureningsrisiko, sikre beva
ring af vandkvalitet og hensynet til miljøet, 
drage nytte af lokalkendskab, motivere til 
en frivillig indsats og ikke mindst varetage 
forbrugernes interesser. Ud over ca. 90 store 
offentlige vandforsyninger/selskaber i Dan
mark, typisk organiseret under branchefor
eningen DANVA, er der ca. 2000 lokale pri
vate almene vandværker, organiseret under 
brancheforeningen FVD. Hertil kommer så 
de mange tusinde private enkeltvandsforsy
ninger (alene eller max. 9 forbrugere) med 
egen vandforsyning. Vandforsyningen i Dan
mark, der næsten 100 % er baseret på op
pumpning af grundvand, er herved unik og 
speciel. Der er grund til at være stolte over 
den gode decentrale vandforsyning i Dan
mark og søge den fortsat bevaret og udbygget 
i takt med udvikling og nødvendige krav

uden overdreven bureaukrati, regulering og 
central kontrol såvel fra statslige som over
statslige organer og myndigheder.

KOLDING KOMMUNES VANDVÆRKS 
OPGAVER 1990-2005.

I 1990 var Kolding Kommunes Forsyningsfor
valtning (KKF) en kommunal forsyningsvirk
somhed, der samlede el, fjernvarme, vandfor
syning og gasforsyning/bygas. Kloakering, spil
devand og afløb var organiseret under Tek
nisk Forvaltning. Bygasforsyningen fra gas
værket på Jens Holmsvej var i m idten af 
1980erne flyttet sammen med vandforsynin
gen på ”Vestre Vandværk” på Stadionvej, 
med hver sin afdelingsleder, hhv. maskinme
ster Henry Frederiksen fra gasværket og ma
skinmester Carl Erik Nielsen fra vandværket, 
begge med reference til forsyningsdirektør 
Sven Carstens. Denne sammenlægning af to 
forskellige forsyninger, fagfolk, gamle tradi
tioner og kulturer krævede en vis overgangs
periode. Som led i et generationsskifte blev 
ledelsen af Gas- og Vandforsyningen gradvist 
samlet efter juni 1990 under ledelse af ci
vilingeniør Jørn S. Bach. C.E. Nielsen gik på 
pension i 1991, mens H. Frederiksen gik 
på pension i 1992. Ved dannelsen af det lo
kale kommunale energiselskab ”Kolding O m 
rådets Energiselskab”, KOE, i 1994 ved sam
menlægning af det private elselskab KOH 
(Kolding Oplands Højspændingsselskab) og 
KKFs el, gas- og fjernvarmeforsyning, blev 
gas- og vandforsyningen atter delt, idet vand
forsyningen blev overført til Kolding Kom
munes Tekniske Forvaltning og KKF ned
lagt.

Der var nu 16 medarbejdere tilbage på Ve-
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Personale og pensionister samlet foran Kolding Vandværk i 2001. Foto: Søren Balle,

stre Vandværk. A lt gravearbejde, bygningsar
bejde samt elarbejde blev udført af lokale en
treprenører og elinstallatørfirmaer, mens alt 
VVS arbejde, rørlægning, drift og vedlige
hold af vandledninger, vandmålere og vand
værker mv. blev varetaget af vandværkets 
eget personale. Ved omlægning af arbejdsop
gaver og rationalisering reduceredes antal 
fastansatte medarbejdere til 15 ved naturlig 
afgang, inkl. nyansat kontorassistent, elektri
ker samt vandforsyningsassistent. Vandvær
ket udførte nu også selv al elarbejdet, daglig 
vedligehold af egne køretøjer og anlæg, tilsyn

med privat vandforsyning på kommunens 
vegne samt øget information og administra
tion.

I 1994 ansattes en kontorassistent, den før
ste kvindelige medarbejder i vandværkets h i
storie, bortset fra deltids tim elønnet rengø
ringshjælp, på en udpræget mandearbejds- 
plads. Den nye kontorassistent blev hurtigt 
en god kollega, der var med til at ændre no
get på den gamle ”mandehørm” og maskuline 
omgangstone. En senere ansat kvindelig tek
nisk assistent (genbesættelse) bidrog også 
godt hertil.
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I det hele taget har Kolding Kommunes 
Vandværk haft et solidt kollegialt samarbej
de, en ordentlig omgangstone og gensidig re
spekt mellem de forskellige faggrupper og er
farne medarbejdere. Kulturen omkring de 
gamle håndværksfag og traditioner i en hund
redårig arbejdsplads kunne være barsk og li
getil, men sjæ ldent uvenlig. A rbejdet og 
vandforsyning blev passet, også uden for nor
mal arbejdstid på vagter og ved akutte led
ningsbrud og driftsstop, døgnet og året rundt. 
Forsyningspligten og forbrugerne blev taget 
alvorligt. Det var sjældent, at forbrugerne 
manglede vand i flere timer, selv ved større 
driftsforstyrrelser og brud. Den gensidige til
lid og respekt mellem ledelse og medarbej
dere, det meningsfyldte og samfundsgavnlige 
arbejdsområde og stabile ansættelses- og ar
bejdsvilkår på en offentlig arbejdsplads re
sulterede i langvarige ansættelser. S tabili
teten gav sig bl.a. udtryk i relativt mange 25 
års jubilarer, sågar 40 års. Enkelte opnåede 
endda Dronningens 40 års fortjenstmedalje ef
ter indstilling for god og tro tjeneste! Sam
menholdet og samarbejdet fortsatte også uden 
for arbejdstid ved fælles arrangementer og 
sociale sammenkomster mellem nuværende 
og tidligere medarbejdere. Der oprettedes en 
pensionistklub, senere kaldet de ”Gamle 
Vandmænds Forening” (GVF) med egne ar
rangem enter, virksomhedsbesøg, udflugter, 
julefrokost, fejring af runde fødselsdage mv. 
GVF’s aktiv iteter er fortsat mellem tid li
gere m edarbejdere og pensionister i KKV, 
også i årene efter TRE-FOR’s overtagelse af 
KKV.

Efteruddannelse og faglig udvikling blev 
tilgodeset og fremmet gennem kommunens 
egne kurser og tilbud. Brancheforeningen

”DANVA” (Tidligere DVF, Danske Vand
værkers Forening, hvor vandværksbestyrer 
O. Schulz var medstifter af den oprindelige 
bestyrer- og lederforening i 1927), udviklede 
også sin egen kursusafdeling og faglige spe
cialkurser for medlemmernes medarbejdere. 
Jørn S. Bach var en årrække medlem af besty
relsen i DVF og senere ”Teknisk Råd” i det 
reorganiserede DANVA, samt formand for 
kursusudvalget. På DVF/DANVAS årsmøder 
med fagudstillinger samt årskurser var Kol
ding Kommune normalt repræsenteret. Så
ledes deltog ofte medlemmer af Teknisk U d
valg i DANVAs årsmøde og generalforsam
ling sammen med ledelsen for Kolding Kom
munes Vandværk og Teknisk Forvaltning. 
Kolding var værtsby for DANVAs årsmøde i 
år 2000. Samarbejdet med leverandører og 
rådgivere medførte også efteruddannelse og 
faglig udvikling. Vandværket havde lejlig
hedsvis besøg af kolleger og gæster fra andre 
vandforsyninger, endog fra udlandet, herun
der kunder fra faste leverandører i vandsek
toren.

Kolding Kommunes Vandværk blev i 1994 
medlem af det fællesejede rådgivende eks
portselskab ”Danish W ater Supply”, DWS 
Ltd., oprettet på initiativ af Danske Vand
værkers Forening og ejet af en kreds af ca. 25 
større vandforsyninger i Danmark med eks
port af rådgivning, viden og know how til ud
landet indenfor vandsektoren. Jørn S. Bach 
var bl.a. i dette regi med til at etablere et nyt 
vandværk på øgruppen Maldiverne for DWS 
i samarbejde med danske firmaer. Der var så
ledes efterfølgende kursister fra Maldiverne i 
Danmark, herunder på vandværket i Kol
ding. Vi deltog også i fælles eksportfremstød i 
de baltiske lande og Rusland, såkaldte ”Da-
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AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Afdelingsleder Jørn Sanvig Bach fotograferet i 
1992 af Lillian Fransson.

nish Waterdays” for at støtte danske firmaer 
efter Murens fald.

Kolding Kommunes Vandværk deltog i 
1997 også aktivt i et udviklingsprojekt under 
Erhvervsfremmestyrelsen om et nyt topmo
derne SRO styrings anlæg i samarbejde med 
to danske firmaer og DWS. Prototypen blev 
opsat og afprøvet på Vestre Vandværk og 
medførte megen positiv omtale, besøg og 
præmiering. SRO anlægget var stadig i drift 
til 2006.

Der er som beskrevet sket en lang og spæn
dende udvikling af Koldings vandforsyning 
fra de første langtrukne tiltag til en fælles of
fentlig vandforsyning til erstatning af byens 
mange elendige og mangelfulde private brøn
de. Over dyrekøbte fejl og børnesygdomme 
som pionerer i kommunal vandforsyning i 
oplysningstiden frem til første verdenskrig. 
Kampen mod fortsat mangel på vand, ma
terialer, energi, hygiejne samt utilstrækkelig 
vandkvalitet og tryk. Blot at følge med udvik
lingen og samfundets stigende behov var en 
udfordring og bedrift, der blev søgt løst under 
snævre rammer og betingelser. Udnyttelsen 
af de givne naturforhold og kildefelter i om
rådet med forbedret teknik og viden blev ef
ter politisk behandling udført af fremsynede 
og dygtige fagfolk. Indførelsen af ny og avan
ceret teknologi, materialer og værktøjer re
sulterede i overgangen fra vandmangel og 
utilstrækkelig vandkvalitet til overskud af 
godt drikkevand og god forsyningssikkerhed. 
Avanceret styring, regulering og overvåg
ning, ny organisation og ledelse, udvikling og 
forandring, har ført til nutidens velfungeren
de vandforsyning. Nye krav, vilkår, forure
ningstrusler mv. medfører nye love og regler.

Et godt og dygtigt personale i et godt sam
arbejde på en stabil offentlig arbejdsplads, 
bakket op af byråd og politikere har skabt 
grundlaget for en velfungerende vandforsy
ning, der nu efter 125 år videreføres af et pri
vat forbrugerejet multiforsyningsselskab, for
håbentlig til fælles gavn for forbrugerne og 
lokalsamfundet.

Bevarelsen af en decentral privat vandfor
syning med samarbejdende mindre og mel-
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Vestre Vandværk fotograferet i 2007 afB . Dedenroth-Schou.

lemstore lokale vandværker til supplement af 
den store vandforsyning i en fremsynet vand
forsyningsplan sikrer en fleksibel og robust 
forsyningssikkerhed og vandkvalitet.

A lt dette er Kolding Kommunes Vandfor
syning et godt eksempel på.

KILDER
Kolding Vandværk 1886-1936, 50 års jubilæumsskrift. 
V. Schæffers Forlag 1936
Kolding Vandværk, 1886-1986, KKF 1986, redigeret 
afB. Dedenroth-Schou,
Information og arkivmateriale på Kolding Stadsarkiv 
og fra tidligere medarbejdere fra Kolding Vandværk.
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FEM ÅR PÅ RIIS TOFT SKOLE

AF SØREN MULVAD

I august måned 1955 mødte jeg op i skørterne 
på min mor for at begynde skolegangen på 
Riis Toft Skole. Der var ikke dengang snak 
om nogen forberedelse til skolen, ingen bør
nehaveklasse eller forudgående besøg på sko
len. M in mor havde dog været så forud
seende, at hun en dag i foråret havde taget 
mig med hen og kigge ind i skolegården i et 
frikvarter. Det var skræmmende, så mange 
børn og så megen løben om og råben. Jeg 
havde en stille frygt i mig.

Stemningen på den lange gang, hvor børn 
og forældre ventede, steg, da et barn ved op
råbet af sit navn selv svarede og ikke den ene 
af forældrene. Min mor syntes, at det lød 
kækt og beordrede mig til at gøre det samme. 
Jeg nægtede. Ikke om jeg skulle lade min røst 
runge for offentligheden!

Sammen med 31 andre småfolk kom jeg 
ind i klasseværelse nummer 10, hvor klasse
læreren, A. Hansen residerede. Han var i jak
kesæt med vest, havde jerngråt, kraftigt hår 
og sorte øjenbryn. I øvrigt et rart menneske, 
dog, som det skulle vise sig, med et iltert tem 
perament, når det brændte på, hvad det nok 
kunne gøre med 32 elever i klassen, stigende 
til 34 i perioder.

Lærer A. Hansen havde dårlige ben, ”sabel
ben”, sagde man. Jeg har ikke siden truffet på 
fænomenet. Det første år, vi havde ham, fær
dedes han med en kroget stok, når han skulle

fra klasseværelset til lærerværelset, men al
lerede i anden klasse måtte han have en stok 
i hver hånd, og senere fik han en kontorstol 
med hjul under, som ordensduksene trak ham 
frem og tilbage i. Den nedsatte bevægelighed 
og tiltagende korpulence i forening har ikke 
gjort ham livet lettere. Når man skulle hente 
Hansen på lærerværelset, stod man uden for 
døren, hvorfra tykke røgskyer fra tobakken 
pulsede ud.

Lærer Hansen var klasselærer for to klas
ser. Når ikke vi var hos ham, havde han en 
lidt ældre klasse, og da undervisningsbøgerne 
år efter år var de samme, kan hans forberedel
sestid næppe have været omfattende. Hans 
hårfarve ændrede sig i løbet af vore år med 
ham til snehvidt, men lige kraftigt var det, og 
øjenbrynene beholdt den sorte farve. Han må 
have været i slutningen af 50erne, da vi kom 
i skole. Var der uro, kunne han skælde iltert 
ud. Ansigtet blev rødt, han bankede en knyt
næve i katederet, og alle skælvede. Hansens 
vrede kunne være frygtelig. Men som et tor
denvejr driver over, var også hans vrede borte 
med ét slag, og den venlige side vendte udad 
igen. Hansen var god til at snakke med os og 
interesserede sig for vore hjemlige forhold, 
men det var ikke altid, han kunne huske, 
hvad han fik at vide.

Så kørte vi på med at lære bogstaver, teg
ne, synge og høre bibelhistorie. Alfabetet
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blev sunget til melodien ”Jeg vil sjunge om en 
helt”, og efterhånden sad det også fast. Vi 
lærte blokbogstaver og snart efter skråskrift. 
Den første læsebog var Ole-Bole i gult om
slag. Skrivning med blæk blev tidligt indført, 
vist allerede i 2. årgang. Der skulle hentes 
blækhuse, som stod i det store skab. Duksene 
stillede dem frem på tavleforhøjningen, og en 
elev fra hver pult hentede derpå et blækhus. 
Blækhusene var forsynede med en slags kra
ve, og fik man ikke ordentlig fat, kunne det 
ske, at hele herligheden drattede på gulvet, 
så blækket sprøjtede til alle sider. Det var 
Hansens fornøjelse. ”Blæksprutte”, sagde han 
smilende og fik den uheldige til at tørre gul
vet af med tavlekluden. Efterhånden fik m an
ge anskaffet sig fyldepenne. De var nu til evig 
ulempe, da de ofte lækkede i taskerne, som tit 
fik en ublid medfart under transporten.

I dansk blev det indført, så snart vi kunne 
læse nogenlunde indenad, at vi på skift fik 
lov at foreslå en bog, som blev læst højt for 
klassen. Bogen blev lagt i katederskuffen, og 
den kom frem, når der var tid til det. Så blev 
eleverne kaldt frem og fik lov at læse højt for 
hele klassen. Vi hørte en del gode fortællin
ger på den konto. Det skete, at Hansen slum
rede ind under læsningen, og så kunne stak
len ved bogen få lov at læse længe, inden 
vedkommende blev afløst. De bedste læsere 
blev måske misbrugt på den måde, men alt i 
alt var højtlæsningen en god afveksling.

En gang i slutningen af 1950erne blev der 
foranstaltet en U-Landsindsamling til fordel 
for opførelse af en skole i Afrika. Hver klasse 
havde et projekt, som gerne skulle skæppe i 
kassen. De store lavede fine ting i sløjd og 
håndarbejde, og en af pigerne i min klasse, 
Vibeke Thomsen, fandt på, at vi skulle spille

komedien ”Askepot”. Hun sørgede for rolle
hæfter, kostumer og for- og bagtæpper. H an
sen brød sig ikke om det, men Vibeke fik det 
gennemført, og klassen kunne bidrage med et 
pæ nt beløb i den fælles kasse. Der gik virke
lig mange lektioner med øvning, hvor de få 
var på scenen og de mange var konstante til
skuere. Vibeke var Askepot, og hendes ind
ledningsreplik: ”Äh, hvilken dejlig morgen!” 
lyder endnu for mit øre.

Der var mange lektioner med skriveøvel
ser. Hansen gav sig god tid til at vejlede hver 
enkelt elev. Man skrev, hvad der blev givet 
for og mødte derpå op ved Hansens plads ved 
katederet for at få det skrevne bedømt. Det 
kunne give en lang række af ventende. Blev 
der for uroligt i rækken, blev alle mand sendt 
på plads, og så tog vi en sang. Sangbogen var 
”Arvesølv” med et uendeligt repertoire af sen
timentale sange. Vi elskede dem. ”Hans, den 
lille hyrde” var vist klassens favoritsang. Vi 
blev trænede i ordklasser og bøjning af ver
ber, substantiver og adjektiver. Ingen af os var 
i vildrede med endelserne i lang tillægsform 
og substantivernes bestemte form. Bibelhi
storie var også en af Hansens forcer. Jeg kan 
endnu høre hans stemme, når han fortalte 
om filistrene og Kong David. Vi havde aldrig 
salmevers for hos Hansen. Hvad andre klasser 
var plaget af, nåede os ikke. Kun når Hansen 
var fraværende -  han havde flere sygdomspe
rioder -  og vi havde vikar, kunne de finde på 
at give os salmevers for til hjemmeforbere- 
delse. Det var i øvrigt ikke nem t at være vi
kar i vores klasse, når ikke man havde H an
sens autoritet og embonpoint, både fysisk og 
mentalt.

Vi havde Hansen til alle fag det første 
år, med undtagelse af gymnastik, hvor Leif
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Riis Toft Skole fotograferet i 1956 afP. Thastum.

Nielsen havde alle drenge fra A og B-klassen. 
Han gik i knickers, hvad næppe ses mere, og 
så var han ”gårdhund”, som vi sagde, når han 
ikke hørte det.

Når vi mødte i gården om morgenen, skul
le vi stille vore tasker ved ”dødlinjen”, hvor 
klassens navn var malet i asfalten. Når det 
ringede ind, stillede vi op i geled. Leif N iel
sen skuede ud over flokken fra det ophøjede 
stade på kantstenen om blomsterrabatten. 
Opdagede han uro, var han der som en høg. 
Kokosnødder og ørevridere skabte ro, de mest 
formastelige blev sat til at samle tabt, fedtet 
madpapir op i gården.

Indmarch foregik klassevis. Ved klassevæ
relset klædte man sig af overtøjet og stod i 
rækker og ventede på tilladelse til at gå ind. 
Ordensduksene holdt klassedøren. Når alle 
var inde, stod man ved sin pult, indtil der

blev givet tegn til at sidde. Kom der en vok
sen ind i klassen i løbet af en lektion, røg alle 
op at stå. Da der var faste bænke med skrå 
pulte, var der ingen larm af løse stoleben, vor 
tids plage i klasseværelserne. Vi tiltalte de 
voksne med De og Hr. eller Lærer.

I frikvartererne legede vi ofte sanglege, 
drenge og piger sammen. ”Verner, vil du 
ride”, ”Under den hvide bro”, ”Ved vejen 
bo'd en mand”, ”1 haven står der et pæretræ”, 
”Der kom en mand fra Det røde Hav” og end
nu én, hvori linjen ”Hop så højt du elsker 
ham, ellers sæt dig ned og skam” forekommer. 
Vi spillede med bolde. Kastede dem op i luf
ten og skulle foretage forskelligt med krop
pen, inden vi greb dem igen. Det var en fin 
motorisk øvelse ligesom de forskellige lege 
med yoyo, sjippetov og langreb. Drengene 
spillede med marmorkugler og hønseringe el-
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1er legede løbelege, indtil vi blev for blaserte 
og kun kunne spadsere rundt i samtale. Var 
der problemer på legepladsen, hørte Hansen 
gerne på os. Han var helt god til at tale op
rørte elever ned. ”Sådan noget ser man da 
bare gennem fingre med”, kunne han sige.

Hver mandag var det sparedag. Andre ste
der i landet har man opereret med sparemær- 
ker, men på Riis Toft Skole havde man ordi
nære bankbøger. En time blev klassen sat til 
at skrive af, og så kaldte Hansen på eleverne 
enkeltvis. Eleverne fik indskrevet deres ind
skud i egen bankbog og beløbet blev ført kon
tra i den store spareprotokol. Pædagogisk nok 
var sparedagen mandag, hvor man kunne 
regne med, at elever havde fået en skilling 
af bedsteforældrene om søndagen. Jeg endte 
med et pæ nt beløb i løbet af de fem første år.

Madpakkespisning var organiseret, så der 
var signalringning ved ophøret af foregående 
lektion, og igen, når der var gået en passende 
spisetid. Hver elev fik af kommunen en kvart 
liter mælk og i sæsonen en levertranpille og 
en C-vitaminpille.

Børnebespisning var en ordning, der havde 
god tilslutning. Man kunne melde sig til at 
deltage, og kunne gå i kælderen, hvor nogle 
af byens damer serverede for os. Maden var 
udmærket, men der var alligevel en nysgerrig
hed efter at kende dagens menu, så kræsne ga
ner kunne holde sig borte, hvis ikke retterne 
faldt i smag. Der blev altid serveret to retter. 
Vælling, sødsuppe, hvid eller brun labskovs, 
frikadeller, byg- eller anden grød. Mange af os 
fik på den måde varm mad to gange dagligt.

Der var naturligvis undervisning om lørda
gen, men da var lektionerne hver ti m inutter 
kortere, hvad der forårsagede både glæde og 
lidt forvirring, når man sad med et arbejde, og

Søren Mulvad. Foto fra 1958.

klokken ringede. På den måde kunne vi nå at 
have seks lektioner og alligevel være færdige 
klokken 13. Når årets skema kun rummede 
fem lektioner om lørdagen, kunne jeg være 
hjemme, inden sirenen på den stor SOLAR- 
bygning hylede klokken 12.
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Meldte en naturlig trang sig i løbet af en lek
tion, kunne man række hånden op og bede om 
at ”gå i gården”. Jeg mindes ikke, at det no
gensinde blev nægtet. Den ene side af gården 
havde en række toiletter samt et rum, som 
blev omtalt som ”pisse-waer”, naturligvis en 
koldingensisk omskrivning af det sobre pis
soir. En stor dreng advarede mig venligt om 
ikke at stille op for nær ved indgangen, ”så 
ka' æ piger bare se dig”.

Vi mødte andre lærere efterhånden. Den 
søde frøken Johansen regnede med os, fru El
kær fik vi i historie og geografi og Bo W inther 
sang med os. Vi havde fru Hel-Hansen og fru 
Gregersen, senere lærer Therkildsen til en
gelsk. Hver havde deres ejendommeligheder, 
men trods alt lærte vi vist, hvad vi burde.

Progressive lærere viste os film med rigelig 
pædagogisk indføring. Man så for eksempel, 
hvorledes en tabt pakke fars blev invaderet af 
spyfluer, hvorpå man fulgte fluens udvikling 
æg-larve-puppe-flue. Forud var gået en adva
rende og forberedende forelæsning, hvori 
man blev orienteret om filmens ulækre ind
hold. En anden film, som blev forevist under 
stærk alvor var ”De fem onde A r”, en stærkt 
tendentiøs film, som handlede om Besættel
sen. Det gjorde indtryk, at filmen var forbudt 
for voksne. Ingen skulle nemlig gerne kunne 
genkende nogen. Vi var ikke ofte i filmloka
let, men somme tider blev der vist under
holdningsfilm. Vi var ikke så forvænte med 
film i det hele taget, så der var stor søgning. 
Jeg husker endvidere en enkelt gang, at en 
lærer havde optaget en skoleradioudsendelse, 
som blev afspillet på en spolebåndoptager på 
katederet. Da det var en aldeles ny oplevelse, 
foregik det under absolut ro.

Undervisningen var selvfølgelig anderle

des end den er i vor tid. Jeg har selv været 
lærer i om trent 40 år, men tænker ikke på 
min egen skoletid som noget gammeldags el
ler forkasteligt. Først og fremmest var der tid. 
I alle fag brugtes forlagstilrettelagte materia
ler, som var indrettet med en progression og 
tilrettelagte tekster, der kunne fænge. Nyt 
indlærtes sikkert til overmål, men til gengæld 
kunne vi dividere, når vi havde gennemdivi- 
deret de første 1000 stykker. Ligeledes blev 
adskillige andre og nyttige discipliner grun
digt terpet. Tabellerne blev gentaget år efter 
år, kryds-og-bolle systemet fik et par ugentlige 
lektioner, skønskrift, retskrivning og engelsk. 
Min kritik af nutidens lærebøger er, at de ofte 
savner disse mængder af øvestof og fagtrængs
len i forbindelse med det reducerede timetal 
forhindrer, at indlæringen kan have sin tid. 
Det er blevet sagt, at de elever, der i 1965 
forlod den 7-klassede skole havde haft flere 
dansklektioner, end dem, der nu forlader 10. 
klasse.

Undervisningen satte ikke spørgsmålstegn 
ved samfundsordningen. Vi blev ikke efter
ladt i tvivl om, at den danske samfundsmodel 
var prima, genopbygningen efter 2. Verdens
krig var vellykket, de få værnemagere og med
løbere, der havde været, var imbecile perso
ner, der nærmest hørte hjemme under ånds
svageforsorgen og endelig var den lutherske 
kristendomsopfattelse den eneste rigtige. Ka
tolikker var lidt latterlige og mistænkelige, 
adventisterne var helt i skoven og Frelsens 
Hær var nogle badutspringere.

Vi havde et fag, som længst er forsvundet 
fra elevernes skema: Småsløjd, også kaldet 
papirsløjd. Det var et ret kreativt fag, tydeligt 
et barn af Jørgen Clevins tid. Vi foldede ori
gami efter lærerens forevisning og dekorerede
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tingene efterhånden. Vi lavede papirklip, ju
lekort, påskemotiver, strikkede hestetømme i 
en strikkelise, og de dygtigste lærte at strikke 
grydelapper. I dette fag brugte vi genbrugs
ting. Jeg byggede bl.a. en lille by af tændstik
æsker, som blev beklædt med farvet glanspa
pir og forsynet med døre og vinduer, kørende 
biler i gaden, træer, trækvogn og måske mere. 
Nabokonerne samlede tomme tændstikæsker 
til mig, og en hel fryd var det, da underboen 
kom med en tom husholdningsæske. Da alle 
havde gasblus og fyrede i kakkelovn, var der 
ikke så langt imellem de tømte æsker.

Drengene kom i sløjdsalen og pigerne i 
skolekøkkenet fra 4. årgang. Hr. Hartm ann 
hersede med os. Han havde et særligt greb, 
hvor han tog et tag i halshuden under hagen 
og drejede en kvart omgang, så havde han 
krammet på kålhøgne drenge. Grebet blev 
omtalt iblandt os som ”at få en Hakkemand.”

o
Aret derpå fik vi Christian Jensen, populært 
kaldet ”Røde Kesse”. Han var elskelig, havde 
et tydeligt jysk islæt og var ret bramfri: ”Den 
ka' lisså godt høvl si' bræt or'nli' som kom 
her op og få en ski'eballe”, sagde han. Hvor vi 
sled med høvlene! Det er en af de mange 
ting, jeg lærte, som jeg aldrig har haft brug for 
siden.

Elevernes sundhed blev fulgt nøje af sund
hedsplejerske, frøken Løwert og skolelægen. 
Frøken Løwert var en lille, meget venlig 
dame, som altid var til stede på skolen. Jeg 
var adskillige gange inde hos hende for at få 
stoppet næseblod. Hun dryppede et par drå
ber eddike på en vatdut, stoppede den op i 
næsen, og den sure saft fik sårrandene til at 
snerpe sammen. Flere gange årligt kom hun 
ind i klassen og gennemgik hver enkelt elev. 
Så, om vedkommende havde rene hænder og

Sundhedsplejerske frk. Løwert.

negle og rodede håret igennem for måske at 
finde lus. Skolelægen indkaldte os en gang 
årligt, hvor han observerede sundhedstilstan
den og lavede syns- og høreprøve. Man skulle 
møde afklædt, kun i underbukser. Der gik en 
drabelig historie om en dreng, som en gang 
var mødt med rejsning. Lægen skulle have 
smækket ham én over tissemanden med en 
lineal og sagt ”Læg dig!”.

Der var også skoletandlæge. Først skulle vi 
spadsere ned i Skolegade, hvor klinikken var 
indrettet med en række tandlægestole i ét lo
kale i den gamle Borgerskole. Det var ikke 
hyggeligt. Der lød gråd og småkvalte hvin fra
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stolene, når der skulle bores. Siden blev kli
nikken flyttet om i Divelshul. Jeg var fast 
kunde hos fru Teglgaard. Man blev forsynet 
med et tandlægekort, hvorpå blev noteret, 
hvornår man skulle møde. Kortet viste man 
for sin lærer en passende tid, før man skulle 
være på klinikken. Så spadserede man der
ned, blev undersøgt eller behandlet og fik så 
noteret, hvornår man havde forladt klinik
ken. Det gjaldt så om at bruge en passende tid 
på spadsereturen, så det ikke blev mistænke
ligt, at den ene vej varede længere end den 
anden. Det var en fin spadseretur fra Riis Toft 
bag om skolen, forbi husvildeboligerne på 
Stejlbjerg, gennem anlægget og ned over åen.

I en af årgangene blev det indført, at ele
verne fik et ugentligt bad. Drengene fra to 
klasser kom ned i vaskerummet med de man
ge brusekabiner, hvor vi sæbede hinanden 
ind og skyllede af, to mand i hver kabine. Pe
dellen var bademester. Når han piftede i fløj
ten, skulle første hold sæbe ind, og anden 
gang skulle man bytte plads, tredje gang skyl
lede sidste mand sæben af og så videre.

Ved skolen var anlagt et svømmebassin. 
Hertil knytter sig et lille drama. En vinterdag, 
blev døren til vores klasseværelse revet op, og 
en forvirret dreng meddelte, at der var sket en 
ulykke dernede. Hansen måtte køres ind på 
kontoret, for han kunne ikke selv klare trap
perne. Det viste sig, at sneen havde fået glas
taget til at brække itu, og en dreng havde fået 
de tunge skår i ryggen. Han blev hentet af en 
ambulance i skolegården.

Af mærkedage var juleafslutningen, hvor 
elever fra de ældre klasser allerede uger forud 
havde dekoreret tavlen hos os med sjove nis
setegninger, der kun lod en mindre kvadrat 
åben til daglig brug. Mange af os elever fik

foræret julekalendere af de handlende, som 
vi fik lov at stille op i vindueskarmene. Så gik 
der gerne en del af en lektion med at de en
kelte fik lov at åbne en låge i en kalender. Det 
kunne tage sin tid, når der var stillet mange 
op. Sidste dag inden jul måtte man have slik 
med og julelys og grankviste på bordene, der 
blev sunget en del salmer og leget små lege. 
Vi lagde små gaver til Hansen på katederet, 
som han takkede hjerteligt for. Allersidst var 
vi i Kristkirken, hvor vi sad så tæt, at jeg 
ikke opfattede meget af, hvad der ellers skete.

Vi var på skoleudflugt hvert år. Hansen 
kunne selvfølgelig ikke følge os, men skole
sygeplejersken, frk. Løwert, kørte ham ofte. 
Hun havde bil, og et par enkelte andre på 
skolen havde bil, men det var ikke alminde
ligt.

Vi skulle som indledning til udflugten væl
ge en fanebærer. Det foregik ved skriftlig af
stemning. Klasseværelsets taburet blev stillet 
hen over papirkurven, så kunne stemmesed
lerne puttes igennem sprækken. Så var der 
afmarch gennem byen i kolonner, hver klasse 
med fane i spidsen til banegården eller rute
bilstationen. Et år gik vi til havnen og sej
lede med damperen til Løverodde. Når de 
enkelte klasser passerede igennem tunnellen 
i Søndergade, vrælede vi ”HU RRA ” meget 
højt for at nyde, når det rungede under broen.

En behagelig afveksling var endvidere den 
årlige skolefest. Femte årgang spillede en ko
medie for årgangen og alle de yngre. En lærer 
satte i scene og en klasse malede kulisser. På 
festaftenen var der dans og leg efter komedien.

Der blev også foranstaltet en festdag, da 
skolen fik foræret en ny fane. Alle elever blev 
samlet i en af gymnastiksalene, der blev holdt 
patriotiske taler og med stor højtidelighed
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Riis Toft Skoles udflugt den 10. maj 1957 i Klostergade på vej til Banegården. Turen gik til Nyborg. 
Foto: P. Thastum.

slog tre udvalgte personer hvert sit søm i fa
nestangen, ledsaget af alvorlige ord.

M in skolevej gik ad Haderslevvej, kryd
sede Kolliinsgade, Agtrupvej og Haderslev
vej. Jeg var ikke stolt ved at skulle krydse de 
befærdede gader, når ikke der var andre iføl
ge, kendte eller ukendte. Efter nogen tid blev 
der opstillet en fodgængerhelle på Haderslev
vej, og de gamle, blanke vejsøm blev erstattet 
af zebrastriber. Det lindede overgangen. En 
gang gik det nu galt. Jeg var på hjemvej og 
kiggede til venstre, inden jeg krydsede første 
halvdel af vejen, og fandt mig selv i næste nu 
liggende langt henne ad asfalten med hul i

hovedbunden. En lærling på knallert havde 
haft så stor fart på ned ad bakken, at han kør
te den gale vej udenom hellen i stedet for at 
bremse. Nogle unge mænd samlede mig op og 
kørte mig på skadestuen. En betjent kørte 
mig hjem med plaster på knolden og fortalte, 
at pågældende knallertkører havde meldt sig 
selv. Han fik en bøde på 20 kr., som han skul
le afdrage af sin beskedne lærlingeløn med 
2 kr. hver lørdag. Han kom trofast nogle gan
ge og afleverede 2-kronerne, men så fik mine 
forældre medlidenhed med ham og lod ham 
slippe.

Turen ad Riis Toft Vej foregik ad et kul-
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støvbelagt fortov. Der blev med års mellem
rum kørt nyt, sort kulstøv på, som mænd med 
motoriserede brolæggerj omfruer bankede 
fast. Al deres banken nyttede kun lidt, vi fik 
sandalerne fulde af spidse kulstykker, og vin
terfodtøjet blev støvet til med sort til langt 
op på strømperne. En anden rute var at gå ad 
den plørede vej om til Mariegade og hente 
min kammerat Mogens Larsen, som boede i 
en rigtig rar familie i en diminutiv lejlighed. 
Herfra gik vi ad stien over til Agtrupvej og 
vinkede til Mogens' mor og søster, der sad i 
vinduet. Mogens var en læsehest. Vi var ofte 
sammen på Centralbiblioteket, hvorfra han 
ikke var til at drive hjem.

Om vinteren strøede man sand på vejene. 
Haderslevvej blev et fastkørt lag sne-is, som 
kommunens arbejdsløse brød op med skovle 
og jernstænger, læssede det på vogne, og de 
hældte det vistnok i åen. Al trafik foregik 
i skridtgang, og nutidens ulemper med salt
blød is var ukendte. I skolegården kunne 
”gårdhunden” vende det blinde øje til de 
mange glidebaner, men blev de for voldsom
me, hældte han salt på, og så var den fornø
jelse ude. Snekastning i skolegården var selv
følgelig forbudt, men ligeledes blev der vendt

Grusgraven ved Tøndervej.

det blinde øje til, så længe det foregik i for
dragelighed.

Når skoleåret var til ende, blev forældrene 
indbudt til ”eksamen”. Det var årets eneste 
kontakt mellem skole og hjem. Klasseværel
set blev besat med forældre, og Hansen for
søgte at få alle til at læse lidt og besvare 
spørgsmål, så enhver fik sit. Det var selvfølge
lig ikke nem t at nå rundt om 32 elever i løbet 
af 50 minutter. Derpå fik alle (fra 3. klasse) en 
karakterbog med hjem til underskrift, hvori 
stod ”opladt i 4. klasse”, så var den sag klaret.

Op til sommerferien blev enhver spurgt, 
om vedkommende skulle på ferie nogen ste
der, for så kunne man få en gratis rejse med 
DSB. Der var gerne nogen, der skulle besøge 
en slægtning i en anden by, og så blev billet
terne udfærdiget med navn, stempler og in
spektørunderskrift.

Hvem var så klassekammeraterne? De kom 
fra et ret stort opland. Jeg kan slet ikke huske 
alle, og vi blev aldrig fotograferede, så der er 
ikke noget at huske dem på. Flere af deres 
mødre fik håret sat på ”Salon Borgen”, hvor 
min mor arbejdede. Gennem  salonen distri
bueredes små nyheder og udveksledes tanker 
om de enkelte elever og deres hjem.

Der var fine legepladser rundt i byen. Jeg 
havde store, klumpede lerfødder at gå hjem 
på, når jeg sammen med kammerater havde 
leget i den store grusgrav ude ad Tøndervej. 
Drengene fra Hollændervej bemægtigede sig 
en gang en herreløs båd i Kolding Â. Den lå 
tøjret og måske glemt nede ved Ägade, og vi 
var tit dernede. Min mor var ikke glad for at 
vide, at vi legede der, så hun gav os til en 50- 
øres is, for at vi skulle holde os derfra. Vi køb
te isene og satte os ned i båden og spiste dem. 
Ellers løb vi ofte rundt i Stejlbjerganlægget
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og helt ud i Byparken og Marielund Skov, 
hvor man kunne se Troldhedetoget suse igen
nem bakkerne.

Ingen af os havde eget værelse. John fik et 
indrettet på loftet og sov der sammen med 
sine brødre. Familien boede til leje hos bed
steforældrene. Friluftslege foregik på gader og 
i gårde. Sporlegen foregik på den måde, at en 
gruppe gemte sig, men udlagde spor, tegnede 
pile på cementen eller ridsede i gruset, og 
så skulle en mindre gruppe lede dem op. Det 
kunne være spændende at skulle gennem 
ukendte gårde og måske kældre, for at følge et 
spor. Der blev rullet på rulleskøjter i Karoli- 
negade. De larmede som ral på et bliktag. Vi 
legede med cowboy-figurer eller var selv cow
boys på egne ben.

Om søndagen kunne vi komme i Kosmo- 
rama i Østergade og se en vild cowboyfilm for 
75 øre på de forreste rækker. Salen var gerne 
stuvende fyldt. Et par enkelte gange var jeg 
med til søndagsskole hos Frelsens Hær. Det 
var ganske vist festligt, og der blev serveret 
for os, en dame spillede koncertina, men 
stemningen fængede mig ikke. Vi brugte også 
meget tid på at læse Anders And-blade, bør
nebøger og lege skole.

Så samlede vi på alt muligt. Blandt andet 
flaskeetiketter. Vi bestormede de forskellige 
depotbestyrere i byen og fik hele sæt af øl- og 
sodavandsetiketter udleveret, som vi med 
melklister satte i album. Kunne man lokke et 
frimærke fra forældrene, kunne man skrive 
til fjerne bryggerier og få sendt etiket-sæt. Jeg 
anlagde også en samling af tændstikæske
etiketter. Samlere af sådanne kaldes filemini
ster. Det var sjovt at gå på havnen og søge 
efter kasserede æsker fra fremmede lande.

Naturligvis samlede jeg også frimærker.

Bare det, at erhverve noget, der stammede fra 
et fremmed land, var spændende. Min mor
bror var meget generøs med at forære mig 
pakker med frimærker ”100 forskellige. Hele 
verden!” De kostede nok 1,75 kr. pr. pakke. 
Jeg tror, at meget få af os havde været på 
den anden side af Storebælt, enkelte havde 
måske været i Tyskland, men man kørte ikke 
gerne i det omfang, der siden er blevet al
mindeligt. Privatbilismen var endnu ikke for 
småfolk.

Børnefødselsdage var gerne meget festlige. 
I klassen fik man lov at dele et stykke slik 
ud, karamel eller bolsje. Enkelte lærere lod 
os fejre fødselsdag ved at læse lidt højt for 
os, også selv om de ikke var klasselærere. Der 
blev uddelt små, trykte invitationskort til 
kammeraterne. A t byde hele klassen, som det 
nu er skik, kunne ikke finde sted. Ingen hav
de boliger med plads til 32 gæster. Der var så 
sodavand med sugerør og boller med smør, 
lagkage og måske småkager. Så blev der leget, 
og måske legede forældrene med. Inden vi 
gik hjem, blev der ofte serveret en skive is 
med isvafler til. Sodavandene var for mange 
af os så usædvanlige, at vi ikke kunne drikke 
en hel. De blev anbragt bag gardiner og på 
hylder med ordre på, at enhver skulle hu
ske sin egen. Gaver? Havde man opfindsom
me forældre, kunne man komme med en 
gave, men den obligatoriske afgift var en 1- 
krone, mere eller mindre fantasifuldt indpak
ket.

Men loppetiden fik ende. I 6. årgang blev 
vi delt i A- og B-klasser. B-klasserne -  de bog
lige skulle forberedes til realeksamen, mens A- 
klasserne kun skulle have den obligatoriske 
afgangsprøve. Min familie forlod dog Kolding 
midt i skoleåret 6. årgang.
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KOLDING ORIENTERINGS KLUB OG DENS KORTTEGNERE

AF KLAUS STAUGAARD

Kolding Orienterings Klub kunne i 2009 fejre 
40 års jubilæum, og ved årsskiftet 2011/2012 
er det 40 år siden, at klubbens egne medlem
mer fremstillede klubbens første orienterings
kort, også kaldet O-kort.

Orienteringsidrættens idé er at finde vej 
ved hjælp afko rt og kompas i et ukendt ter
ræn, og orienteringskortet er forudsætningen 
for, at dette kan lade sig gøre.

Orienteringskortet er et af de mest nøjag
tige kort, man kan få. Kortet er trykt i fem 
farver. Selvom det er meget detaljeret, så er 
det med enkle signaturer, som er lette at for
tolke. For brugeren af et O-kort betyder det, 
at uanset hvor i verden, man løber, så betyder 
de anvendte symboler det samme.

Det var blandt andet muligheden for billig 
flerfarvet offsettrykning med fotografisk sats
teknik, der satte gang i produktionen af O- 
kort. Indtil slutningen af 1960erne var det 
kort fra Geodætisk Institut (GI) typisk i må
lestokken 1:20.000 eller 1:40.000, som blev 
anvendt ved orienteringsløb i Danmark. Kor
tene fra GI var dog ikke så detaljerede, som 
man kunne ønske sig, så inspireret af udvik
lingen især i Norge og Sverige, begyndte de 
første danske orienteringsklubber selv at frem
stille O-kort i 1965/66.

Da Kolding Orienterings Klub blev stiftet, 
skete det således på et tidspunkt, hvor O rien
teringsidrætten var under forandring.

DET FØRSTE ÅR

På initiativ af Svend Aage Petersen (spejder
leder i DDS) havde byens spejderkorps ned
sat et fællesudvalg, som indkaldte til den stif
tende generalforsamling på Kolding Vandre
hjem den 31. marts 1969. Der deltog ca. 70 
personer, langt de fleste med tilknytning til 
spejderbevægelsen, og af dem, der mødte 
frem, meldte 32 sig ind i klubben. Til den før
ste bestyrelse blev valgt 4 spejderledere med 
Svend Aage Petersen som klubbens første 
formand.

Han havde været aktiv orienteringslø
ber helt tilbage i begyndelsen af fyrrerne og 
var den eneste i bestyrelsen, der havde noget 
kendskab til orientering som konkurrence
sport. Han sørgede for, at klubben blev til
meldt Dansk Orienterings-Forbunds Sydjyske 
kreds, og at det organisatoriske tilhørsforhold 
var i orden. Bortset fra nogle få træningsløb 
afholdt umiddelbart efter klubbens stiftelse, 
var aktiviteten det første år meget begrænset 
og kommunikationen dårlig. I den første be
styrelse var det egentlig kun Svend Aage Pe
tersen, som lavede noget.

Svend Aage Petersen, kaldet ”Brumme” var 
initiativrig og gik i gang med på egen hånd at 
rekognoscere og tegne Ammitsbøl Skov, hvor 
han havde påtaget sig at arrangere kredsens 
mesterskaber i natløb i foråret 1970. Var han
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initiativrig, så kneb det mere med evnen til 
at uddelegere, og klubben var nær sammen
bruddet i det forår. Den 24. marts 1970 blev 
der valgt en ny bestyrelse på en generalfor
samling, der hverken var rettidig indvarslet 
eller holdt på et tidspunkt, der var i overens
stemmelse med vedtægterne, men noget skulle 
der ske, hvis klubben skulle overleve. Den ny 
bestyrelse bestod af de medlemmer, der var 
kommet i gang med at løbe O-løb og med 
Niels Peder Pedersen, kaldet NP, som ny for
mand. ”Brumme” blev næstformand i den 
nye bestyrelse.

Kortet over Ammitsbøl skov blev aldrig 
gjort rigtigt færdigt. Vinteren 69/70 havde væ
ret meget snerig, så det var begrænset, hvor 
meget der var blevet rekognosceret i skoven. 
Kortet blev sendt til trykning i sidste øjeblik 
og kom først tilbage fra trykkeriet dagen før 
løbet og så endda uden den gule farve, lige
som den blå farve manglede i søerne. N atten 
før løbet sad ”Brumme” og hans kone og teg
nede poster ind og malede gul og blå farve på.

Næste aften kom kortene til start-stedet, 
men ”Brumme”, som også var banelægger, var 
der ikke. Efter nogen ventetid besluttede man 
at aflyse løbet. De fremmødte løbere blev 
sendt i skoven for at lede efter ”Brumme”. De 
fandt ham og fik ham med hjem. De, der hav
de begreb om tingene, var enige om, at na t
løb i den skov -  og på det kort -  aldrig kunne 
være gennemført.

I instruktionen til natløbet stod blandt an
det følgende om kortet: ”Kortet er et særtryk, 
der fremtræder som nytegnet, men må kun 
betragtes, som et lidt ”forbedret” G .I.-kort”. 
Vendingen ”et lidt forbedret G i-kort” gør, at 
kortet ikke betragtes som klubbens første 
”rigtige” O-kort.

Det var en skrap begyndelse for en ny og uer
faren klub -  måske en af grundene til, at klub
ben sidenhen har markeret sig med gode og 
store arrangementer -  der var en plet, som 
skulle vaskes af.

KORTFREMSTILLINGENS FASER

Lige fra det første kort blev tegnet og op 
til i dag, har det været Kolding Orienterings 
Klubs egne medlemmer, som frivilligt og uløn
net har tegnet klubbens O-kort. På alle O- 
kort fremstillet af Kolding Orienteringsklub 
står der: ”rekognosceret og rentegnet af med
lemmer af Kolding Orienterings Klub” eller 
en lignende tekst. Kun på et af de mere end 
150 O-kort, klubben har tegnet, står der 
hvem der har rekognosceret og rentegnet.

Korttegningsprocessen kan i hovedtræk ind
deles i følgende 3 faser: Indsamling af grund
materiale, rekognoscering i skoven, renteg
ning af kortet.

For 40 år siden bestod grundmaterialet til 
et orienteringskort typisk af Gi-kort, luftfoto- 
optagelser, skovkort (hvis det var en stats
skov), og hvis man var særlig heldig, kort 
tegnet efter luftfotooptagelser til brug ved 
vejprojekter eller byudviklingsplaner. GI-kor- 
tet var vigtigt, da det var derfra, man fik høj
dekurverne. Det forskellige materiale blev 
tilpasset, så det havde samme målestoksfor
hold. Dette blev normalt valgt dobbelt så 
stort som det færdigtrykte korts målestoksfor
hold. De fleste kort, klubben har tegnet, har 
målestoksforholdet 1:10.000, og grundmate
rialet har derfor typisk været 1:5.000. Korte
ne blev lagt ovenover hinanden blot for at 
konstatere, at der var afvigelser mellem kor
tene. Man valgte typisk at tage udgangspunkt
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i G l-kortet og overførte herefter alt, hvad 
man kunne se på de andre kort til Gi-kortet. 
G i-kortet med tilføjelser blev brugt som 
grundkort for arbejdet i skove.

Da Kolding Orienterings Klub i 2009 teg
nede Tapsøre Statsskov, blev følgende grund
materialer brugt: Gammelt Gi-kort samt nyt 
Kort 25, skovkort samt COW I-kurver med 
tilhørende luftfoto. Det sidste har sin bag
grund i, at Dansk Orienterings-Forbund og 
den internationale rådgivningsvirksomhed 
COW I i 2008 indledte et spændende samar
bejde. For DOF betyder partnerskabet, at for
bundets klubber får adgang til den nyeste tek
nik til fremstilling af grundmaterialer til brug 
ved korttegningen. Brugen af Cowi-kurver 
vil de kommende år betyde, at O-kortene får 
et mere præcist og korrekt kurvebillede end 
tidligere. Men Cowi-kurverne er så detalje
rede, at man nu som korttegner skal forenkle 
kurvebilledet for at få et læsbart kort.

Grundlæggende er rekognoscering i sko
ven dog stadig et spørgsmål om at trave sko
ven igennem på kryds og tværs og få indteg
net samtlige veje, stier, grøfter, vandhuller, 
sten, vækstgrænser, høje, lavninger m.v. Med 
sig i skoven har man grundkortet og små ud
klip af de øvrige grundmaterialer. Grundkor
tet og materialerne er tapet fast på en plade. 
Ovenover grundkortet placeres et stykke gen
nemsigtigt ark, ”rekognosceringslappen”, på 
denne noteres alle de observationer, man gør.

Der er inden for de senere år kommet nog
le nye hjælpemidler, som har gjort dette ar
bejde noget nemmere, først var det afstands
målere og senest håndholdt GPS-udstyr. Men 
det er fortsat et tidskrævende arbejde at re
kognoscere et kort. Det tager normalt mellem 
15 og 30 timer pr. km2. Gennem  årene har 64

Korttegning i skoven.

medlemmer været i skoven for at rekogno
scere.

Frem til og med 1991 blev alle kort i Kol
ding Orienterings Klub rentegnet i hånden. 
Netop rentegning af kortene var en stor ud
fordring. Kortnormen krævede nemlig fem 
separate planer -  en for hver af de 5 farver på 
kortet. Hver plan blev tegnet på gennemsig
tigt tegnepapir med en sort tuschpen, meget 
af det som frihåndstegning. Ved hjælp af pas
mærker i kortrammernes hjørner kunne de 
fem planer lægges nøjagtigt over hinanden, 
og trykkeriet sørgede for, at de respektive pla
ner fik den rigtige farve på de færdige kort. På 
de gamle kort kan man se, at de fem farver 
ligger over hinanden i rammehjørnerne. Alt, 
hvad der ikke var dækket af tusch på de fem 
planer, fremstod som hvidt på kortet, og det 
skulle så indenfor kortområdet svare til åben 
skov og ikke noget som helst andet. Når et 
nyt kort var færdigtegnet og trykt, blev pla
nerne arkiveret og genbrugt, når kortet over 
skoven trængte til revision. Det var derfor en 
noget enklere opgave at revidere kortet ef-
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terfølgende, og flere af klubbens medlemmer 
blev på den måde fortrolig med teknikken.

Den store fornyelse kom i 1991/92, da 
klubben begyndte at anvende computertek
nik ved rentegningen. Kolding Orienterings 
Klub anvender i dag et program, OCAD, som 
er specielt udviklet til korttegning. Program
met indeholder alle signaturer, som skal an
vendes ved korttegning. Med taster og mus 
kan man så at sige male kortet på skærmen og 
gemme i lageret. Rekognosceringslappen fra 
skoven scannes ind i programmet og ligger så 
som underlag på skærmen, når man renteg
ner selve kortet. Det er en forholdsvis nem 
teknik, som ikke kræver tegnemæssige for
udsætninger, men nok lidt fortrolighed med 
computere. Hvor man før regnede med, at det 
tog 25-30 timer at rentegne 1 km2, svarende 
til minimum 5 timer pr. plan, så kan det i dag 
med edb gøres på 5-10 timer pr. km2. Siden 
Kolding Orienterings Klub blev stiftet, har 36 
medlemmer rentegnet kort.

DE FØRSTE KORTTEGNERE

I foråret 1971 var Niels Erik Uhlemann begyndt 
at rekognoscere og rentegne Lilballe. Kort ef
ter opstod ideen om at lave et samtryk -  2 
kort til ét korts pris -  ved at tegne Marielund 
og Bramdrup Skov på samme tegneplaner.

Det blev klubbens 2. formand NP, som re
kognoscerede og rentegnede Marielund-Bram- 
drup Skov. På begge kort har andre medlem
mer af klubben hjulpet med at rekognoscere 
mindre partier af skovene. Begge kort var 
færdigtegnede i efteråret 1971, men Marie- 
lund-Bramdrup kortet blev ikke godkendt 
af Dansk Orienterings-Forbunds daværende 
kortkonsulent for Syd- og Sønderjylland, den

senere borgmester i Vejen, P. Bent Jensen. 
Kortet kom retur, og både Niels Erik U hle
mann og Kaj Svensgaard (omtalt nedenfor) 
foretog diverse omtegninger, inden kortet 
blev endelig godkendt. I februar 1972 modtog 
klubben de første kort fra trykkeriet. I vores 
blad Kolding O-post nr. 14, februar 1972 
skrev NP følgende: ”Klubbens første O-kort 
er netop gået i trykken, og i løbet af 14 dage 
har vi Lilballe, Marielund og Bramdrup sko
vene på 5 farvede O-kort. Dette åbner uane
de muligheder for udvikling af O-sporten i 
Kolding”.

Marielund-Bramdrup er med sin bynære 
beliggenhed klubbens mest benyttede kort og 
er ofte blevet revideret -  senest i forbindelse 
med klubbens 40 års jubilæum i foråret 2009. 
Det var 18. gang, der kom en ny udgave af 
kortet.

Med Kaj Svensgaards indmeldelse i Kolding 
Orienterings Klub i foråret 1971 skulle det 
hurtigt vise sig, at klubben havde fået en ka
pacitet på korttegningsområdet. Og de næste 
mange år nød ikke alene Kolding O riente
rings Klub, men også Dansk Orienterings- 
Forbunds Sydkreds, hvor Kaj gennem en år
række var formand for kortudvalget, godt af 
hans store arbejdsindsats. Det blev således 
Kaj Svensgaard, som i foråret 1973 rentegne
de det første rigtige O-kort over Ammitsbøl. 
Kaj havde sammen med NP og Charly Peter
sen i løbet af efteråret/vinteren 1972/73 re
kognosceret skoven. Kortet blev første gang 
brugt til 3. etape ved Påskeløbene i 1973, som 
Kolding Orienterings Klub arrangerede sam
men med klubberne fra Middelfart, Fredericia 
og Vejle.

To år senere i 1975 lavede vi igen Påske
løb, denne gang alene, på tre nytegnede kort
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Klubbens første O-kort.

over Stenderup Midtskov, Fovslet Skov og 
Stenderup Nørreskov. Alle klubbens godt 70 
medlemmer var mere eller mindre involveret 
i arrangementet.

KORTTEGNINGENS UDVIKLING

I starten af 1980erne kunne der let være op
stået et tomrum på korttegningsområdet, dels

fordi Niels Erik U hlem ann holdt en pause fra 
rentegningen, og dels fordi Kaj Svensgaard 
rejste til udlandet for at arbejde. Kaj havde 
dog været så forudseende, at han havde ud
dannet en del af klubbens medlemmer.

Den 17. juni 1979 afholdt Kaj Svensgaard 
et korttegnerkursus, som blev starten på en 
ny måde for klubben at tegne kort på. Op 
gennem 1970erne havde det at tegne et kort
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over en skov typisk været en enmands-op- 
gave.

I efteråret/vinteren 1979/80 blev Brakker 
Føniksborg det første kort, som klubben teg
nede ved at gøre brug af mange rekognoscø- 
rer. 3 af de 12 rekognoscører som var med i 
1979 er fortsat aktive korttegnere. Det er Erik 
Krogh, samt Paul og Klaus Staugaard. Kortet 
blev også brugt til at uddanne Viggo Jensen 
som ny rentegner. Skovens størrelse og de 
mange rekognoscører til trods, så blev kortet 
først færdigt til Sankt Hans 1980. En del af de 
nye rekognoscører fik aldrig tegnet deres til
delte område færdigt, så nogle af de andre 
måtte en ekstra tur i skoven.

Korttegningen i specielt 1980erne og star
ten af 1990erne blev ofte organiseret efter 
ovenstående model, hvilket var med til at 
gøre det mere overskueligt for den enkelte at 
tegne kort. Til gengæld betød de mange kort
tegnere også, at kortene ikke altid var af lige 
høj standard.

13. september 1992 kunne Kolding O rien
terings Klub afholde JFM stafet i Stenderup 
skovene på klubbens første edb-tegnede O- 
kort. Et kort som var blevet til under visse 
problemer.

I foråret 1991 havde Henrik Sperling fået 
adgang til tegneprogrammet Coral Draw ver. 
2.01, og det blev besluttet, at han skulle prø
ve at tegne Stenderup Skovene til klubbens 
løb det efterfølgende efterår. I foråret 1992 
var Henrik færdig med at tegne Stenderup 
Nørreskov, men så opstod der et uløseligt pro
blem med udtegning af trykkefilmen. Maski
nen, der skulle udføre opgaven, gik simpelt 
hen i stå. Man valgte at trykke de planer ud, 
som ikke gav problemer og at tegne resten i 
hånden. Samtidig konkluderede man, at C o

ral Draw ikke kunne bruges til korttegning, 
og i stedet for besluttede klubben at købe pro
grammet O C A D  4.0 professional. Et tegne
program, som flere danske klubber var be
gyndt at bruge med stor tilfredshed. Heldigvis 
kunne alt det, Henrik havde tegnet i Coral 
Draw, overføres til OCAD, dog uden farver 
og fladeområderne kun som omrids. Det tog 
Henrik en dags arbejde at omarbejde de grå 
linier til de rigtige farver og symboler. Henrik 
kunne nu fortsætte med tegnearbejdet og til
føjede uden problemer Stenderup Midtskov, 
som manglede at blive rentegnet.

I 1987 opstod ideen om et korttegnerteam 
af pensionister, men det var først omkring 
1996 at NP, Bent Jacobsen og Paul Staugaard 
begyndte at tegne som et løst sammensat 
korttegnerteam. Da de i år 2000 begyndte at 
rekognoscere Stenderup Skovene, som skulle 
bruges til de danske mesterskaber i 2002, blev 
korttegningen lagt i faste rammer, og klub
bens korttegnerteam under ledelse af NP var 
reelt skabt. Siden da er teamet blevet udvidet 
med Niels Erik Uhlem ann og Jørn Thomsen. 
Desuden har Henning Frandsen i perioder 
været tilknyttet teamet.

NP nåede kort inden sin alt for tidlige død 
i 2008 at starte teamets sidste kortprojekt, 
nemlig tegningen af Frederikshåb Plantage til 
henholdsvis Midgårdsormen i 2009 samt På
skeløbene i 2010. Da der blandt de tilbage
værende i teamet ikke var en naturlig efter
følger til NP, er teamet gået i opløsning. 
Teamet nåede at være med til at tegne 28 
kort og har haft afgørende betydning for, at 
Kolding Orienterings Klub i dag har prima O- 
kort over de tilgængelige skove.

A t sammenligne og bedømme kort over en 
40 årig periode er ingen nem opgave, men
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af klubbens otte formænd ved Kolding Orienterings Klubs 25 års jubilæum. Fra venstre Anne- 
Mette Abplanalp, Annette Sperling, Per Eg, Klaus Staugaard, Henning Frandsen, Niels Peder Peder
sen (NP) og Svend Aage Petersen ( ”Brumme”) .

kortet over Stenderup Skovene fra 2002 er 
nok det bedste, klubben nogensinde har teg
net. Det blev da også som 1 af 3 kort nom ine
ret til årets kort i Danmark i 2002.

I 2004 indgik Kolding Orienterings Klub 
en aftale med den gamle Kolding Kommune 
om at tegne skolekort over alle kommunens 
folkeskoler. Skolekort er O-kort specielt frem
stillet til brug i folkeskolernes undervisning. 
Kortene viser som regel skolen med tilhøren
de arealer. Geografisk er det et lille areal som 
tegnes. Under NPs ledelse blev en del afkor
tene tegnet af nye eller mindre rutinerede 
korttegnere. I alt blev der tegnet kort over 15 
folkeskoler.

SÆRLIGE ARRANGEMENTER

I 1977 lavede Kolding Orienteringsklub for 
første gang det nu traditionsrige Fidusløb. Lø
bet afholdes hvert år i januar/februar.

Planlægningen er dybt hemmelig, og for at 
gennemføre løbet skal der under dette løses 
en række spidsfindige opgaver.

Til løbet i 1982 tegnede Henning Frandsen 
et helt nyt O-kort over Seest Vonsild. Siden 
da er følgende kort blevet tegnet specielt til 
dette arrangement: 1984 Skamling, 1988 Von
sild Skov, 2000 Hylkedal, 2002 Bramdrup- 
dam Nord, 2006 Vargårde og 2011 Haralds- 
kær.
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I 1983 blev Fidusløbet afviklet på et ny
revideret kort over Blåkærskov Viuf. Det 
var NP og hans ældste søn Per, som havde 
rekognosceret skoven, men de havde ingen 
til at rentegne kortet. De fik så fat på Kaj 
Svensgaard, som på det tidspunkt arbejdede i 
Bahrain. Kortet blev det 17. og sidste kort, 
Kaj rentegnede for Kolding Orienterings Klub. 
Samtidig sørgede han for, at Kolding O rien
terings Klub er den eneste klub i Danmark, 
som har et O-kort rentegnet i Bahrain. Kor
tet er desuden klubbens eneste, hvor der står, 
hvem der har rekognosceret og rentegnet det. 
Ved samme lejlighed lovede Kaj at sende et 
stykke sandpapir til klubben, så man kunne 
se, hvorledes der blev tegnet kort i Bahrain.

Midt i 1990erne var der i Norden en del 
debat om, hvorledes man kunne promovere 
O-sporten mere og bedre i medierne. Det 
førte bl.a. til, at World Park Tour blev etable
ret i 1996. En organisation med rødder i Fin
land, som ikke var underlagt IOF, og derfor 
blev der fra flere sider set med en vis skepsis 
på de løb, som W PT arrangerede. Men det 
har med tiden vist sig, at ideen med bynære 
sprintløb var levedygtig.

Svenskerne fulgte hurtigt efter og videre- 
udviklede sprintløbene. Bl.a. forsøgte de i for- 
året/sommeren 1997 at sætte verdensrekord i 
1 kilometer orienteringsløb. En ide, som vi i 
Kolding Orienterings Klub var interesseret i 
at afprøve i Danmark. Det blev dog ikke til 
noget, men ved Kulturnatten i Kolding den 
22. august 1997 blev der gjort et forsøg på at 
sætte en verdensrekord på 1 kilometer nato
rienteringsløb samtidig med, at interesserede 
på selve natten kunne tilmelde sig og prøve 
O-løb med elektronisk tidtagning.

Elektronisk tidtagning var noget nyt på

det tidspunkt, så vi havde fået Per Møller fra 
Møller Sport og hans stab af hjælpere til at 
hjælpe os med det praktiske omkring tidtag
ningen. Så vidt vides er det både første og 
eneste gang, det er forsøgt at sætte verdensre
kord på 1 km natorienteringsløb i Danmark.

På meget kort tid fik Per Eg tegnet et O- 
kort over Koldinghus, og det blev rentegnet 
af Michael Christensen. Så skulle der findes 
en eller flere ”kendte”, som skulle forsøge at 
sætte en verdensrekord. Blandt Kolding O ri
enterings Klubs egne medlemmer var Flem
ming Jørgensen, som på daværende tidspunkt 
tilhørte verdenseliten, et oplagt emne.

Flemming havde dog altid været til de lan-

Kortet til natorienteringsløbet ved Koldinghus på 
Kulturnatten 1994. Der er byttet om på nord 
og syd.

196



Flemming Jørgensen og Jan Møller studerer Kol- 
dinghus-kortet ved natorienteringsløbet i august 
1997.

ge distancer og var bestemt ikke tilhænger af 
sprintløb, men han indvilligede i at gøre en 
undtagelse denne aften. Flemming kom og 
løb, men det var en anden Koldingløber, nem
lig Jan Møller, som var hurtigste herre. Der 
findes ingen resultatliste fra løbet, men både 
Jan og Flemming har deres stræktider, som 
viser, at de løb på hhv. 4.34 og 4.37. Jan Møl
ler kunne i øvrigt oplyse, at han klippede post 
5 før post 4, og at det kostede 11 sek. at kom
me tilbage til post 5 for at stemple den igen. 
Hos damerne var det Ulrika Ornhagen Jør
gensen, som med tiden 6.14 var hurtigst. Der 
blev officielt ikke sat en verdensrekord, og 
megen omtale af verdensrekordforsøget blev 
det heller ikke til. I Kolding O-post nr. 123 
står følgende:

Samme weekend var der fredag Kulturnat, 
hvor vi også havde et indslag, 1.000 meter nat
orienteringsløb på Koldinghus området. Der var 
ikke så mange deltagere, men der var utroligt 
mange mennesker i byen, og også mange der lagde 
mærke til orienteringsløbet.

Den først startende, Per Møller, beskri
ver løbet således: Jeg husker med al tydelighed 
løbet. Det var en meget stor oplevelse at stå der 
i skyggen af Koldinghus i mørket, og jeg husker 
også tydelig min kamp med skråningerne. Der 
var helt vindstille og meget meget mørkt. Det 
”gale kort” skabte afgjort forvirring, og hvis jeg 
husker ret, så løb jeg i den gale retning lige fra 
starten.

Og Flemming kommenterer det således:. 
En oplevelse var det helt sikkert. Ret chokerende, 
husker jeg, hvor svært det var med nat-sprint 
blandt massevis af ligeglade mennesker. Jeg bom
mede gevaldigt. ”

Og hvad var det så, der var ”galt” med kor
tet? Det er ganske enkelt blevet tegnet syd
vendt. Ingen -  hverken korttegner, kortkon
sulent, banelægger eller andre som så kortet, 
inden det skulle bruges -  lagde mærke til at 
Koldinghus var vendt på hovedet.

FREMTIDEN

Gennem  mange år har Kolding Orienterings 
Klub været kendt som en familieklub med en 
stor ungdoms afdeling, således er ca. en tred
jedel af klubbens 180 medlemmer under 20 år 
i dag. Klubbens tilholdssted har i mange år 
været Bøgelund, lige op til Bramdrup skov. 
Det har betydet meget for trivsel og klubliv 
med et sådan samlingssted, og året igennem 
benyttes det flittigt til møder, træning og 
hyggeligt samvær med fællesspisning.

Udover almindelig orienteringsløb til fods, 
så tilbyder Kolding OK også cykelorientering 
og Orienterings Biathlon. Cykel orienterings
løb, også kaldet MTB-O, er den nyeste og 
mindste aktivitet. Men klubben har allerede 
afviklet et par løb, heriblandt et forbunds-
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Ved Dansk Orienteringsforbunds holddivisionsfinale i 2005 vandt Kolding Orienterings Klub bronze. 
Holdet ses her.

mesterskab. Den anden og lidt større aktivi
tet er orienterings biathlon -  en kombina
tionssport, der består af orienteringsløb og 
skydning mod faldmål. Kolding OK er en af 
landets førende klubber på dette område og 
har gennem de seneste 10 år vundet adskil
lige danske mesterskaber. Internationalt har 
klubben også hentet både EM- og VM-me- 
daljer.

Kolding Orienterings Klub er i gang med et 
generationsskifte på korttegningsområdet, og 
i de kommende år vil klubbens kort forment
lig blive fremstillet ved at anvende modellen 
med mange korttegnere om hvert enkelt kort. 
De seneste 15-20 år er udviklingen inden for 
orienteringsidrætten gået i retning af, at der 
ved større løb hyres en professionel kortteg

ner, noget man endnu ikke har gjort i Kol
ding Orienterings Klub, men muligheden blev 
drøftet på klubbens seneste generalforsam
ling.

Der er gennem de forløbne 40 år sket me
get på korttegningsområdet. Kortene tegnes 
i dag på edb, hvor klubben har tegnet de sid
ste par kort med programmet ”O C A D  8.0 
professionel”. Til arbejdet i skoven er der også 
kommet nye hjælpemidler, så som fotogram
metrisk udtegnet grundmateriale, afstandsmå
lere, håndholdt GPS-udstyr og senest Cowi- 
kurver. Men alt det nye og dets muligheder til 
trods så er det fortsat korttegnerens evner til 
at læse og fortolke naturen, som er alt afgø
rende for, om et O-kort bliver godt og sporten 
kan udøves på et professionelt niveau.
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FORFATTERBIOGRAFIER

Søren Agerskov, f. 1952 i Aaby, opvokset i 
Kolding. Boede i byen fra 1956 til 1971 og 
har stadig familiemæssig tilknytning hertil. 
Cand. scient, pol. fra Aarhus Universitet. I 
dag rådgivningschef i Kulturarvsstyrelsen. 
Jørn Sanvig Bach, f. 1942 i Aalborg. Civilin
geniør (B) fra Danmarks Tekniske Universi
tet i 1968. Ved ingeniørtropperne 1968-70. 
Merconom Aalborg Handelsskole 1975. In
geniør i byggebranchen i Nordjylland 1970- 
76. Kommuneingeniør i Vejen 1976-80, her
under projektleder i Naturgas Syd. Projekt
leder i DONG A/S 1980-90. Afdelingsleder 
og chef for vandforsyningen i Kolding Kom
mune fra 1990 til 2005 samt for gasforsynin
gen til 1994. Efterløn/pensionist og free lance 
konsulent i vandforsyning fra 2005, bl.a. ud
stationeret i Caribien i 2010 som projektle
der på et vandprojekt for EU. Formand for 
Strandhuse-Nr. Bjert Vandværk Amba siden 
januar 2011. Forfatter til faglige artikler og 
foredragsholder.
Kirsten Degn, f. 1947 i Odense. Arbejdet som 
udlært bogbinder i 14 år. Derefter udlært på 
kontor i Christiansfeld Kommune og ansat i 
Kolding Kommune i 23 år. Har været med 
til at starte Hej ls/HejIsminde Lokalhistoriske 
Forening og Arkiv i 1981, har været sekretær 
i 11 år og leder i 18 år. Er nu gået på efterløn 
og bruger tiden på arkivarbejde.
Kristian Sølvsten Grøn, f. 1948 i Råby ved

Randers. Landmand og snedker. Cand. theol, 
fra Aarhus Universitet i 1987. Sognepræst i 
Korup og Paarup ved Odense i 1988 og i Step
ping og Frørup fra 1. januar 1995 til 1. sep
tember 2011. Medlem af Christiansfeld Byråd 
fra 1998-2006, medlem af Sammenlægnings
udvalget 2006 og Kolding Byråd 2007"2009, 
her bl.a. formand for Lokalområdeudvalget. 
Ellen Hansen, f. 1927 i Christiansfeld. Lærer
eksamen fra Haderslev Statsseminarium 1949. 
Ansat i Husum, Sydslesvig 1949-55, C hri
stiansfeld Realskole 1955-77, Kolding Real
skole 1977-92. Forfatter til bogen ”Christina 
Friederica von Holstein”, 2009. Foredrags
holder og guide i Christiansfeld og ”Christine - 
ro”, Brødremenighedens historiske anlæg i 
Favervrå. Har aktuelt titelrollen i musicalen 
”Fru Christine til Favervrågård”, 2011-12. 
Henrik Werner Hansen, f. 1944. Cand. jur. 
fra Københavns Universitet. 1971-1980 poli
tifuldmægtig i Københavns Politi, Statsadvo
katuren for Sjælland, Rigspolitichefen og hos 
politimesteren i Hillerød. 1980 politiassessor 
hos politimesteren i Kolding. 1982 vicepoliti
mester samme sted og i 2006 konstitueret po
litimester i Kolding.
Jan Bernth Honoré, f. 1947. Født og opvok
set i Kolding. U ddannet i møbelbranchen. 
Startede sammen med sin kone Bente i 1968 
tøjfirmaet Bernth Design, der også omfattede 
salg af brugskunst m.m. Flyttede i 1984 til Syd-

199



frankrig med familien og fortsatte der i tøj- 
branchen.
H elge Kjerside, f. 1947 i Kolding. Faglært 
smed 1969, maskintekniker fra Kolding Tek
niske Skole 1971, merkonom Kolding H an
delsskole 1973. Forfatter til bogen ”Troldhe- 
debanen” udgivet af Lokomotivklubben KLK, 
2002.
Søren Mulvad, f. 1948. Opvokset i Dons og 
senere Karolinegade i Kolding. Lærer. Har ud
givet en række bøger og artikler af lokalhisto
risk indhold, hovedsagelig fra Ribe-egnen, 
samt oversættelser og teaterstykker for voks
ne og børn.
Benny N icolaisen, f. 1938 i Kolding. Faglært 
bager 1958. Merconom i driftledelse og mar
kedsføring, Kolding Købmandsskole 1972. 
Fagkonsulent ved Havnemøllerne 1973. Selv
stændig og direktør ved Vesterlund Bageri 
A/S 1983. Kulturkonsulent ved Kolding Kom
mune 1999. Medstifter af Kolding Musikråd 
1979, formand 1985-1999.
Paul N ielsen , f. 1936 i Fredericia. Trafikud
dannet ved DSB. Har i en årrække arbejdet 
som illustrator, satire- og reklametegner.
Vagn Juul Rasmussen, f. 1940 i Aarhus. O p
vokset i Stilling og udlært automekaniker 
samme sted. Pensioneret i 2000 som kaptajn i 
forsvaret efter 38 års tjeneste, bl.a. i Varde, 
Oksbøl, København, Aalborg og Hjørring. 
H anne Meier Ravn (f. Petersen) f. 1943 i 
Kolding. Ansat som kontorelev på Socialkon
toret i Kolding 1. januar 1961. Ansat i So
cial- og Sundhedsforvaltningen senest som 
sekretariatschef. Fratrådt 30. november 2005. 
Steffen Riis, f. 1939 i Thisted. Tandlægeek
samen i København, praktiserende tandlæge 
på Fyn i 31 år. I 2003 flyttet til Kolding og nu 
slægts- og lokalhistoriker.

Hans-Jørgen Sindholt, f. 1939 i København. 
Dimittend fra Kolding Seminarium 1962. A n
sat som lærer ved Sdr. Vang Skole, senere ved 
Bakkeskolen 1963-1982. Viceskoleinspektør 
ved Bakkeskolen 1982-1999. Timelærer i Kol
ding Arrest 1966-1982. Leder af OK-Koldings 
Dag- og Aftenskole i OK-huset fra 2000-2011. 
Redigerede og producerede fra 1989 til 1996 
et radioprogram med og om klassisk musik i 
den nu nedlagte lokalradio ”Nærradioen i 
Kolding”. Redaktør afbladet ”Violinen”, som 
udgives af Foreningen til Violinbygningens 
Fremme. Aktivt medlem af Kolding Kammer
orkester.
Klaus Staugaard, f. 1961. Civiløkonom. Med
lem af Kolding Orienterings Klub siden 1972. 
Formand 1984-1991.
Helga Steffensen, f. 1933. Seminarielektor 
ved Kolding Seminarium til lukningen i 
1993. Udgivet bøgerne Nålebinding, Håndar- 
bejdsundervisning og Hænder, Sanser og Færdig
heder. Formand for Lokalhistorisk Forening i 
Bramdrupdam og redaktør af bøgerne Før og 
nu i Bramdrupdam 1 -3, der er udkommet 2008- 
2010.
Peter Thaler, ph.d. i historie og ph.d. i nordi- 
stik fra University of M innesota samt dr. jur. 
fra Universität W ien. Lektor i moderne euro
pæisk og amerikansk historie ved Syddansk 
Universitet.
Jan Tuxen, f. 1947 i København. Bachelor 
i datalogi. Mangeårig leder af interne og in
ternationale forsknings- og udviklingsprojek
ter for Odense Staalskibsværft. Slægtsforsker. 
Medarrangør af Øregaard Museums udstilling 
i 2006 ”Hugo Larsen i Dansk Vestindien 
1904-07” samt medforfatter af bogen af sam
me navn.
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