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INDHOLD

Kolding Kommune har i år vedtaget en 
kulturpolitik, der rækker frem til 2015 med 
overskriften Kulturdynamik og fællesskab.

I denne er omtalt 6 pejlemærker, hvor nr. 5 
omhandler kulturarven. Her står som en af 
målsætningerne: Den kulturarv, der ligger 
gemt i alle kvarterer/dele af kommunen, skal 
udfoldes og formidles for at styrke den 
kulturelle identitet og give borgerne en øget 
indsigt i og glæde over det sted, de bor.

Koldingbogen bidrager til denne målsæt
ning. For 42. gang sættes der fokus på nye 
emner i Kolding Kommunes lokale historie, 
der er med til at gøre os alle klogere og give 
os en fælles platform for fremtiden.

Jeg vil takke forfatterne, redaktøren og 
Stadsarkivets medarbejdere for arbejdet 
med bogen og de lokale sponsorer for deres 
tilskud til bogens udgivelse.
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HARTEBORINGEN -  OG DENS FØLGER

AF SØREN AGERSKOV

Historien om Harteboringen i 30erne og det 
famøse saltfund er beskrevet mange gange, 
blandt andet i tidligere årgange af Koldingbo- 
gen. Med jævne mellemrum dukker historien 
også op i aviserne.

Meget kort fortalt går historien ud på, at 
staten i 1935 gav amerikaneren F.F. Ravlin 
eneret på at søge efter råstoffer i den danske 
undergrund. Efter flere forsøg fandt han i 
1936 salt ved en boring ved Harte. Saltfundet 
var årsagen til, at han i 1938 fik eneret i 50 år, 
dvs. indtil 1988, til at udvinde og udnytte alle 
råstoffer i hele den danske undergrund. Få år 
efter opstod der rygter om, at saltet var an
bragt i boret med vilje for at skaffe denne 
eneret. Et ekspertudvalg nedsat af regeringen 
nåede i 1948 frem til, at saltfundet var falsk, 
og at grundlaget for eneretten til udvinding 
var givet under lige så falske forudsætninger.

Denne artikel forsøger ikke at komme med 
en endelig konklusion på, om der virkelig 
blev fundet salt ved boringen i 1936, eller om 
det var en klump salt købt få dage før i O den
se, som blev taget ud af boret for at bevise, at 
der var salt i undergrunden.

I to artikler i Koldingbogen 1998 fremlæg
ges argumenter for henholdsvis, at fundet er 
falsk, og at det er ægte nok. Ingeniør H.C. 
Ervald fremlægger dokumentation for, at fun
det ikke kan være ægte og omstændigheder
ne for, hvorfor det er falsk. Omvendt fortæl

ler journalist Børge Therkildsen fra samtaler, 
han havde med Ravlin i 1947 og 1948 i USA, 
hvor han lader ham forklare sig over for den 
danske offentlighed om, hvorfor fundet er 
ægte og ikke kan være falsk.

I Koldingbogen 1988 fortæ ller Edvard 
Køhrsen om gennemførelsen af boringerne 
ved Harte. I sin bog fra 2011 om Harte for
tæller Elisabeth Mørch både om tidligere 
saltfund og saltudvinding i 1500-tallet og om 
undersøgelsesaktiviteterne i 1930erne, som 
de forløb og oplevedes i dagligdagen.

Desuden har Mogens Rüdiger i antologien 
Historiens Kultur fra 1997 redegjort indgå
ende for mange af sagens omstændigheder 
ikke mindst de interne stridigheder mellem 
sagens hovedmænd og det spegede spil, som 
fundet og falsknerihistorien indgik i før, un
der og efter besættelsen.

Uanset om saltfundet er ægte eller falsk, 
må sagen være interessant og have vidtræk
kende betydning, siden den i 1946 kan få re
geringen til at nedsætte et særligt Udvalg til 
Revision af Undergrundslovene, og specielt 
beder det om at se nærmere på omstændighe
derne omkring saltfundet i Harte 10 år tidli
gere. Udvalgets arbejde munder i 1948 ud i 
en delbetænkning om fundet alene, som er 
på ikke mindre end 515 sider, hvor man når 
frem til, at fundet er falsk. Udvalget var sam
mensat af fagfolk som direktørerne for hhv.
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Danmarks Geologiske Undersøgelser, M eteo
rologisk Institut, Geodætisk Institut, rektor 
for Den Polytekniske Læreanstalt samt flere 
professorer.

Hvorfor bruger man så meget tid og arbej
de på den sag, og hvorfor er det interessant at 
lede efter salt i Harte, og hvilke konsekvenser 
får sagen? Artiklen vil prøve at bidrage til 
svarene på de spørgsmål uden dog at gøre for
søg på at give den fulde historie. Det er der 
ikke plads til i årbogen.

Æ gte eller falsk? Uanset om saltfundet er 
det ene eller det andet, viser erfaringerne fra 
Harteboringerne, at myndighederne bliver 
klar over, at den første råstoflov er for løs og 
tilmed administreres meget løst. Det benytter 
man postyret omkring fundet til at få rettet 
op på efter krigen, gennem genforhandlinger 
og lovændringer helt frem til den gældende 
lov fra 1981.

LOVE OG REGLER FØR 1932

Før råstofloven i 1932 var der ingen generelle 
bestemmelser om retten til at udnytte råstof
ferne i Danmarks undergrund.

Arsagen var helt enkelt, at ingen troede 
rigtig på, at Danmarks undergrund havde rå
stoffer i større mængde. Der er dog fra gam
mel tid hentet råstoffer op enkelte steder så
som kalk og kridt, granit, brunkul m.v. Der
udover graves der selvfølgelig grus til byggeri 
og til anlæg af veje og jernbaner. Men fælles 
for de råstoffer er, at de ligger enten i eller lige 
under overfladen. Grundejeren udvandt en
ten selv materialerne eller solgte udvindings
rettighederne til andre.

Der var selvfølgelig også videnskabelig in
teresse for at få undersøgt undergrunden; men

på grund af omkostningerne ved at bore var 
der kun meget ringe viden om den. Faktisk 
var der indtil 1932 kun gennemført to borin
ger ned i undergrunden. En på Frederiksberg, 
der i 1907 efter 13 års boring nåede 861 meter 
ned, samt en ved Frederikshavn, der i 1905 
nåede 235 meter ned.

I 1920erne kom nye og mere avancerede 
undersøgelsesmetoder frem, som var billigere 
end egentlige boringer. Boringerne kunne nu 
målrettes til de steder, hvor der ud fra under
søgelserne måtte formodes at være interes
sante materialer i undergrunden.

Da der nu begyndte at dukke oplysninger 
op om, at der var salt i undergrunden i Nord
tyskland måske endda i så store mængder, at 
de kunne udnyttes kommercielt, interessere
de geologerne sig for at undersøge den danske 
undergrund.

RÅSTOFLOVEN FRA 1932

Men hvem ejede undergrunden og dens ma
terialer? Når det var råstofferne lige under 
jordoverfladen, som blev hentet op ovenfra 
som regel i en åben grusgrav, var man ikke i 
tvivl om, at det var grundejeren. Men hvor
dan længere nede? For materialer, der blev 
hentet op fra flere hundrede meters dybde, 
kan man ikke altid konstatere den nøjagtige 
placering i forhold til markskel og lign. på 
overfladen.

Med råstofloven i 1932 bliver det slået fast, 
at en grundejer næppe har erhvervet sin grund 
med henblik på at udnytte hidtil ukendte rå
stoffer i undergrunden. Hvis nogen allerede 
faktisk hentede råstoffer op fra undergrun
den, beholdt man dog rettighederne. Alle 
nye og hidtil ukendte forekomster tilhører
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derimod staten. Grænsen for undergrunden 
sættes ved de jord- og stenlag, der er ældre 
end istidens aflejringer, dvs. lige under de 
dyrkbare lag.

Loven bemyndigede statsministeren til at 
meddele koncession, dvs. eneret, først til ef
terforskning efter råstoffer i undergrunden og 
derefter, hvis der blev fundet nogen, til ud
vindingen af dem i op til 50 år. For at opnå 
eneretten skulle man opfylde nogle vilkår, 
fastsat i loven. Desuden havde staten gennem 
Danmarks Geologiske Undersøgelser ret til at 
føre tilsyn med virksomheden. Endelig skulle 
der betales en nærmere fastsat afgift for ud
nyttelsen. Afgiften blev oprindelig fastsat til 
4%, senere sat op til 7% for visse nærmere 
angivne råstoffer bl.a. olie og gas. Virksomhe
den skulle organiseres efter de danske aktie
selskabsregier, men kunne sagtens være 100% 
udenlandsk ejet.

Trods disse bestemmelser var man alligevel 
ude i ukendt område. Der var ikke tidligere 
udført den slags virksomhed i Danmark, og 
hvordan skulle staten gennemføre sit tilsyn, 
og hvor meget mon staten kunne tjene på 
virksomheden? Det vil sige, er der overhove
det råstoffer i undergrunden, som er interes
sante at gå efter? I første omgang kniber det 
lidt med at få viden om det sidste. I hvert fald 
er der i Danmark kun ringe økonomisk inte
resse i at efterforske undergrunden.

SALTBORINGEN

I 1934 henvender amerikaneren F.F. Ravlin 
sig imidlertid og får i januar 1935 eneret på 
efterforskning i Danmarks undergrund på be
tingelse blandt andet af, at efterforskningen 
går i gang inden for to år, og hvis der i den

Fred Ravlin nr. 2 fra højre omgivet a f fra venstre 
den svenske boremester Remahl, Terkel Knudsen 
fra Alminde og Hans Riis fra Kolding. Oktober/ 
november 1936.

periode findes enten olie, gas eller salt, får 
han forhåndstilsagn om senere eneret på ind
vinding af alle tre råstoffer i 50 år.

Ravlin præsenterede sig som President for 
”The East Coast Oil and Natural Gas Cy. 
Inc.” og erklærede under forhør efter krigen, 
at han havde erfaring med olieboring i USA 
og på Cuba. Hans formål med at bore ved 
Harte var også for at søge efter olie, som han 
fandt mere lønsomt end salt.

Han påstod desuden, at Harte blev udvalgt 
for ham af Danmarks Geologiske Undersø
gelsers direktør, dr. phil. Victor Madsen, vist
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nok på baggrund af ”en gammel historie om 
saltdronningen ved Kolding”. Her bliver Dron
ning Dorotheas saltmølle i 1500-tallet frem
draget. Den nærmere historie om møllen fin
des både i Koldingbøgerne for 1988 og 1998 
og i Hartebogen. Ravlin måtte dog indrøm
me, direkte adspurgt, at Victor Madsen også 
henviste til, at nogle tyskfinansierede seismo- 
grafiske undersøgelser i begyndelsen af 1930- 
erne havde påvist, at der i undergrunden ved 
Harte fandtes hårde, faste stoffer, som kunne 
være kridt eller salt; men Ravlin selv viste i 
øvrigt påfaldende ringe interesse for dette.

Han beklagede sig også over, at han var i 
tidnød. Han havde kun to år til at finde rå
stoffer i et land, han ikke kendte. Der var 
ikke megen tid til at lave forundersøgelser. 
Han måtte derfor støtte sig på eksisterende 
viden, som han kunne få fra Danmarks G eo
logiske Undersøgelser, der alligevel skulle 
føre tilsyn med hans boringer.

Som fortalt flere steder, bliver der så den 
13. november 1936 ved den anden boring på 
stedet fundet salt i 958 meters dybde. Det er 
dette fund, der siden bliver årsagen til den 
megen strid allerede kort tid efter og et grun
digt udvalgsarbejde efter krigen. Omstændig
hederne omkring fundet er beskrevet indgå
ende i flere af de ovennævnte artikler, så det 
springer jeg over her.

FUNDETS RÆKKEVIDDE

I stedet er der et par andre forhold, der har 
betydning for at forstå fundets rækkevidde.

Da råstofloven blev til i 1932, havde man 
som næ vnt ingen erfaring med den slags virk
somhed, og man havde kun ringe viden om 
undergrundens sammensætning.

Direktør, dr. Victor Madsen, Danmarks Geolo
giske Undersøgelser, starter boringen den 4. au
gust 1935 ved at hælde olie ned i borehullet, 
medens Fred. F. Ravlin ser på. Det skulle efter 
amerikansk skik bringe held ved boringen. Det 
kom det også til, men nok i en anden betydning 
end oprindelig håbet fra dansk side. I øvrigt hol
des dåben på billedet over den første boring i 
1935, medens den omstridte boring foregik året 
efter lidt ved siden af. Foto: Age Fredslund A n 
dersen.

Danmarks Geologiske Undersøgelser (DGU) 
foretog det foreskrevne tilsyn med boringer
ne, ved at chefen, Victor Madsen, og nogle 
af medarbejderne besøgte borestedet meget
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hyppigt og udtog prøver af borematerialet. 
Statsministeriet havde imidlertid ikke udar
bejdet nogen instruks for, hvad DGU i øvrigt 
skulle foretage sig på stedet. DGU opfattede 
helt tydeligt sin rolle som overvejende viden
skabelig, det vil sige at indsamle viden om 
undergrunden.

Derudover er der ofte uenighed mellem 
DGU og Ravlin om udtagningen af boreprø
ver, såkaldte kerner, idet de kræver, at det 
sædvanlige bor midlertidigt tages op og ud
skiftes med et kernebor, der kan optage en 
prøve af faste stoffer i undergrunden. Kerne
boring er ifølge Ravlin ikke så interessant ved 
olieefterforskning. Sagen er dog også, at han 
skal betale for udgifterne ved D G U ’s tilsyn, 
hvilket heller ikke gør ham interesseret i at 
gennemføre kerneprøverne. Det tager der
med måske også for lang tid at komme ned til 
de lag, hvor der kan tænkes at være olie?

En lille detalje, hvis rækkevidde først bli
ver helt klar under udvalgets arbejde, er, at 
fundet af blot ét mineral, der ikke tidligere er 
blevet fundet i undergrunden, kan føre til, at 
finderen, dvs. koncessionshaveren til efter
forskningen, får eneret i op til 50 år til alle 
hidtil ukendte råstoffer i undergrunden. Eller 
med andre ord kan fundet af f. eks. salt i un
dergrunden føre til eneret til at udvinde ikke 
blot salt, men også f. eks. olie og gas i under
grunden de næste 50 år.

Udvalgets beretning siger udtrykkeligt, at 
de tilsynsførende geologer ikke kender til 
dette. Udvalget selv indrømmer også, at ræk
kevidden først går helt op for medlemmerne 
under udvalgsarbejdet.

Derfor er alles begejstring stor, da saltet 
kommer ud af kernen den 13. november 
1936. Nu har man endelig fundet salt i under-

Sagens kerne i mere end én forstand. Den ene 
halvdel a f den saltkerne, der blev fremdraget a f 
boret den 13. november 1936. Illustration fra 
udvalgsberetningen. Foto: Elfelt.

grunden, således som Victor Madsen håbede, 
og som Ravlin nu kan bruge som grundlag for 
eneret efter især olieudvinding.

Fundet dokumenteres ved en kortfattet er
klæring dagen efter fra Victor Madsen udfær
diget på engelsk om, at der er fundet en 17 cm 
lang glasklar saltkerne i 958 meters dybde, 
samt at saltet endnu ikke er blevet analyseret. 
I udvalgsberetningen fylder teksten 5 linier. 
Dette er den eneste dokumentation, som 
Statsministeriet har, da det i januar 1938 ud-
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Boretårnet ved Harteboringerne. Tårnet er om
kring 30 meter højt.

steder en 50-årig eneret til Ravlin, der nu har 
dannet Danish American Prospecting Com 
pany (DAP Co) til at efterforske og udvinde 
alle nye råstoffer i den danske undergrund. 
Senere samme år sælger Ravlin sit selskab til 
olieselskabet Gulf og forlader Danmark.

Da rygterne om falskneri opstod under kri
gen, overvejede den daværende minister for 
offentlige arbejder, G unnar Larsen, at få gen
nemført en kontrolboring. Man opgav dog, 
da det oprindelige hul ikke eksisterede mere.

Det var ganske enkelt blevet sprængt i styk
ker af Ravlin, og det ville derfor blive dyrt at 
gennemføre en helt ny boring.

KONCESSION PÅ UDNYTTELSEN 
AF UNDERGRUNDEN

DAP Co, der nu ejedes af Gulf, gik straks i 
gang med nye undersøgelser, som man dog 
måtte indstille under krigen.

Efter krigen genoptog man aktiviteterne 
og nu i et helt andet tempo og omfang end i 
Ravlins tid. Alene frem til 1950 havde man 
med tre boreapparater foretaget 104 boringer. 
Forud for boringerne laves seismiske målin
ger, som der i samme periode var lavet om
kring 19.000 stykker af rundt omkring i lan
det. Firmaet oplyste i 1950, at det svarede til, 
at ca. 5% af Danmarks undergrund var blevet 
undersøgt. Der blev fundet salt ved flere bo
ringer, men ikke det mindste tegn på olie.

Allerede i 1938 skete den første genfor
handling af koncessionsaftalen, idet Rigsda
gen vedtog at lempe på kravet om, at indvin
ding skulle begynde senest 4 år efter, at kon
cessionen var udstedt. Nu kunne Statsm ini
steriet forlænge 4 års-grænsen til op til 10 år. 
Rækkevidden af, at koncessionen omfattede 
alle råstoffer, var stadig ikke til diskussion.

Det var den heller ikke, da man året efter 
opdagede, at Ravlin i hvert fald på et andet 
punkt havde afgivet urigtige oplysninger. I 
forbindelse med oprettelsen af DAP Co hav
de han anmeldt til Aktieselskabsregistret, at 
aktiekapitalen var fuldt indbetalt på registre
ringstidspunktet. Det kom senere frem, at det 
endnu ikke var sket. Det var ellers en betin
gelse, at DAP Co oprettede en dansk filial, 
som opfyldte den danske aktieselskabslovs

10



regler. Gulf, der nu ejede DAP Co, fik omgå
ende rettet op på fejlen og gjorde selv Stats
ministeriet opmærksom på den.

SALTFUNDET MÅ VÆRE FALSK

Under krigen lå aktiviteterne stille. Som ame
rikansk selskab var Gulf som ejer af DAP Co 
afskåret fra at drive virksomhed i Danmark 
under den tyske besættelse. I stedet begyndte 
rygterne at florere om, at saltfundet var falsk. 
En af ophavsmændene var angiveligt Rav
lins oprindelige danske repræsentant, Karl 
Østman. Hele den historie er beskrevet i flere 
af artiklerne ovenfor samt i udvalgsberetnin
gen.

Efter krigen genoptog DAP Co efterforsk
ningen i fuld forståelse med den danske stat, 
og man var enige om, at krigen var at opfatte 
som en force majeure situation, hvor man 
måtte acceptere, at aktiviteterne lå stille ud 
over de tilladte to år. Faktisk havde man al
lerede indgået fælles aftale om dette kort ef
ter den tyske besættelse 9. april 1940.

Med udvalgsberetningens fremkomst i ok
tober 1948 blev sagen imidlertid en anden. 
Staten måtte nødvendigvis reagere, når ud
valget, der bestod af så mange fagfolk, fast
slog, at saltfundet var falsk, samtidig med at 
samme saltfund var den udtrykkelige begrun
delse for koncessionen.

På den ene side havde Ravlin under forhør 
i 1947-48 modsagt sig selv så mange gange, at 
han ikke kunne redegøre overbevisende over 
for udvalget om, at fundet var ægte. Forhø
rene foregik gennem den danske ambassade i 
W ashington. De stenografiske referater af for
hørene er gengivet ordret i beretningen, hvor 
de fylder 177 sider. Udvalget fik gennem un

dersøgelser klarlagt, at den kerne, som var 
fundet i Harte den 13. november 1936, og 
som DGU havde den ene halvdel af, havde 
samme sammensætning, som det salt, der 
blev ført af Kruuses M aterialhandel i Odense, 
hvor Østman tidligere i 1936 havde købt salt.

På den anden side havde staten også et for
klaringsproblem, idet samme udvalg undrede 
sig over, hvor løst tilsynet havde været ved 
boringerne, rækkevidden taget i betragtning. 
Det blev heller ikke bedre af, at udvalget un
drede sig over, at der i 1936-37 ikke blev fore
taget større kontrol af ægtheden af saltet. En 
kontrol, som udvalget selv lod gennemføre i 
1947. Ravlin tilbød flere gange efter krigen at 
komme til Danmark for at forklare sig. Det 
tilbud blev ikke taget imod.

GENFORHANDLING AF KONCES
SIONEN OG NY UNDERGRUNDSLOV

Ministeren for Offentlige Arbejder, Carl Pe
tersen, udtaler allerede ved præsentationen 
af beretningen, at regeringen ikke ønsker at 
ophæve koncessionen, idet både DAP Co og 
staten har været ofre for svindelen.

Formelt meddeler staten dog den 14. de
cember 1948, at grundlaget for koncessionen 
er bortfaldet; men på grund af omstændighe
derne er man villig til at genforhandle kon
cessionsaftalen for at kunne fortsætte samar
bejdet med DAP Co.

DAP Co og Gulf protesterer selvsagt mod 
dette og henviser til, at staten flere gange har 
bekræftet, at der virkelig er fundet salt i un
dergrunden ved Harte. Man mener sig derfor 
at være i sin gode ret til at beholde koncessio
nen. Dertil kommer, at man siden krigen helt 
ubestridt har fundet salt andre steder i Jyl-
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Boringen vakte selv sagt stor interesse. N år man  
købte en pakke kaffeestatning a f mærket Richs, 
fulgte et samlebillede med, der kunne indsættes i 
et album. Albummene kom i forskellige serier. I 
1939 hed serien ”Vort flittige Folk”, hvor billede 
nr. 125 handlede om dybdeboring med illustra
tion fra Harteboringen. Billede fra albummet.

land. Den gevinst vil man ikke afgive uden 
videre. DAP Co udtaler sig dog i forsigtige 
vendinger for at bevare det gode samarbejde.

Begge parter var derfor indstillet på at fin
de en mindelig ordning, og i 1950 indgik man 
efter forhandlinger en overenskomst, der 
ganske vist forudsatte en lovrevision for at 
kunne træde i kraft. Eneretten til at udvin
de råstoffer i undergrunden gjaldt fortsat for 
50 år; men med den begrænsning, at udvin
dingsretten kun gjaldt det råstof, som var ble
vet fundet ved efterforskningen. Eller med 
andre ord, efterforskning og fund af salt gav 
kun koncession på udvinding af salt, ikke an
dre råstoffer. Endvidere var der en samlet 
tidsbegrænsning, således at udvinding af de 
enkelte råstoffer (som hovedregel med en
kelte undtagelser) skulle være iværksat se
nest i 1960, for at DAP Co kunne bevare 
eneretten til det. Udvindingsretten til fund
ne råstoffer blev afgrænset til 100 kvadrat
kilometer omkring fundstedet. Endvidere blev 
afgifterne til staten forhøjet til typisk 7-10%. 
Endelig havde staten under visse omstændig
heder forkøbsret til DAP Co, hvis Gulf øn
skede at sælge hele eller dele af aktiekapita
len.

Staten benyttede behændigt lejligheden 
til at stramme op på vilkårene og få bedre styr 
på udvindingen af råstofferne i den danske 
undergrund. Dels var der større forpligtelser 
forbundet med udvindingsretten, og dels fik 
staten lidt større økonomisk udbytte af det. 
Tilbage i 1930erne havde der været megen 
kritik af den daværende aftale, bl.a. med avis
overskrifter som ”Stauning sælger Danmarks 
Undergrund”.

Aftalen blev bekræftet af Rigsdagen ved en 
revision af undergrundsloven senere i 1950.
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Teksten i loven var stort set identisk med for
slaget fra udvalget til revision af undergrunds
loven. Selvom sagen under behandlingen i 
Folketing og Landsting blev ledsaget af kraf
tig kritik af statens håndtering af sagen i 
30erne (”Ravlin tog geologerne ved næsen”, 
og ”sløset kontrol fra staten”), blev loven 
vedtaget med meget stort flertal. Aksel Lar
sen, der dengang var kommunistisk folke
tingsmedlem, gik endda så langt, at havde 
Stauning været i live, ville han (Aksel Lar
sen) have forlangt en rigsretstiltale mod ham.

DAP Co/Gulf fortsatte sine undersøgelser, 
men opgav i 1959. Grunden var, at det ikke 
var lykkedes at finde olie, som var det interes
sante i deres sammenhæng. Alligevel kom 
der resultater ud af det, idet DGU ganske gra
tis fik en omfattende viden om den danske 
undergrund. Der blev dog fundet andre rå
stoffer, nemlig salt flere steder i Nordjylland, 
bl.a. ved Mariager Fjord, som faktisk er blevet 
udnyttet i form af produktet Dansk Salt.

Loven fra 1950 blev i 1981 afløst af loven 
om anvendelse af den danske undergrund, 
der med flere ændringer stadig er gældende 
lov. Det blev sagt direkte ved fremsættelsen 
af denne lov, at den oprindelige lov fra 1932 
trods revisionen i 1950 stadig lagde hoved
vægten på at skabe klarhed, om der overho
vedet fandtes råstoffer, medens den kun i 
ringe grad havde det samfundsmæssige sigte, 
som nutiden krævede. Det gjaldt nemlig nu 
om at få gang i en indenlandsk energiproduk
tion. Blandt andet skulle eneretten nu udby
des i delområder til højestbydende, og staten 
have mulighed for at deltage aktivt i sagen, 
for eksempel som medejer af produktions
virksomhederne. Her har vi et af fundamen
terne for det i dag så kendte DONG. En af

årsagerne til lovændringen var olieprisen, der 
var blevet flerdoblet op gennem 1970erne.

EFTERDØNNINGER

Sagen måtte uvilkårligt give anledning til 
røde ører blandt fagfolk. DGU’s direktør, Vic
tor Madsen, der havde satset stærkt på, at der 
virkelig var salt i undergrunden ved Harte, 
var død i mellemtiden i 1947. To af udvalgets 
medlemmer var imidlertid blandt de daglige 
tilsynsførende ved boringen i 1936, og den 
ene, professor Arne Noe-Nygaard, havde væ 
ret med til at se saltet komme ud af boret den 
13. november 1936. Den anden var Victor 
Madsens efterfølger som direktør for DGU, 
Hilmar Ødum, som havde overvåget borin
gen jævnligt. Han havde ikke overværet ud
tagningen af saltprøven, men kom til stede 
dagen efter og var med til at transportere den 
til København til fremvisning i statsministe
riet.

Specielt Ødum får at høre for dette. I flere 
artikler blandt andet en kronik i N ational
tidende den 2. december 1948 med undertit
len ”Danmark må først feje for sin egen 
d ø r...” kritiserer dr. phil. S.A. Andersen spe
cielt Ødums uheldige dobbeltrolle både som 
en, der tidligt slog til lyd for, at der formentlig 
var salt ved Harte, dernæst at han var med til 
at kontrollere kernen og nu var med til at un
derkende sine egne udtalelser. Hvis man nu 
betegner fundet som falsk, falder dette lige så 
meget tilbage på én selv. Det er ikke nok at 
skyde skylden på Ravlin. Som kronikøren ud
trykker det, hører det til sjældenhederne, at 
de af regeringen nedsatte kommissioner afgi
ver beretninger, der minder om kriminalro
maner. Det skal dog lige tilføjes, at S.A. An-
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Hilmar Ø dum , Danmarks Geologiske Under
søgelser, ved borehullet oktober/november 1936 
omgivet a f maskinmester Ejner Olsen og Hans 
Kraft, Kolding.

dersen i perioden 1939-41 var ansat af DAP 
Co, efter at han før havde været kollega til 
Ødum i DGU.

Artiklerne førte til, at Ødum anlagde inju
riesag mod S.A. Andersen, der sluttede med 
et forlig i Østre Landsret, hvor S.A. Ander
sen måtte trække sine udtalelser noget i land.

Victor Madsen døde i juli 1947 i en alder af 
82 år, medens udvalgsarbejdet var i gang. I en

nekrolog i Meddelelser fra Dansk Geologisk 
Forening, hvor Victor Madsen var æresfor- 
mand, omtales hans virke og resultater. Dog 
omtales Harteboringen overhovedet ikke, selv
om det var ham, der havde udpeget stedet og 
udstedt erklæringen om saltfundet. Nekrolo
gen, der var på 6 sider, udkom, før udvalgets 
beretning forelå; men man vidste, hvad der 
var i vente omkring fundet.

I 1951 holdt DAP C os danske direktør, 
Albert Gregersen, og afdelingsgeolog Theo
dor Sorgenfrei (sidstnævnte både ansat i DGU 
og rådgiver for DAP Co) et foredrag for 
Dansk Geologisk Forening, hvor de fortalte 
om firmaets undersøgelsesvirksomhed og re
sultaterne af dem. De fortæller om Hartebo- 
ringen, men udelukkende om fundet af kridt. 
Derimod fortæller de indgående om fund af 
salt andre steder i Nordjylland og Vendsyssel.

NY UNDERGRUNDSLOV I NYT LAND

Med råstofloven i 1932 havde man betrådt 
nyt, ukendt område. I 1952 skulle der blive 
ny lejlighed til at prøve det. Grønlandsfare- 
ren Lauge Koch havde hjembragt prøver af 
bly og zink fra klipperne omkring Mestersvig 
i Østgrønland og fik snart skabt interesse for, 
at der skulle startes minedrift. Råstofloven 
gjaldt imidlertid udtrykkeligt ikke for Fær
øerne og Grønland, så der skulle ny lov til.

Nu havde man lært af erfaringerne fra 
30erne. Den nye lov for Grønland blev an
derledes håndfast fra starten. For det første 
blev det udformet som en lov om ”Nordisk 
Mineselskab A /S”, som på nærmere vilkår fik 
ret til at udvinde mineraler i et nærmere an
givet område. 55% af aktiekapitalen skulle 
være på danske hænder, og halvdelen af de
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55% skulle tegnes af staten. Til udformnin
gen af den nye lov havde staten nedsat et eks
pertudvalg med den ene stifter af ingeniørfir
maet Kampsax, Per Kampmann, som for
mand. Som den anden Kampsax-stifter, Jør
gen Saxild, senere skrev i sine erindringer, 
var man nu ”belært af erfaringen fra den 
gang, man ”solgte den danske undergrund” til 
et amerikansk selskab”.

SAMMENFATNING

Som næ vnt i indledningen vil jeg ikke kom
me med en konklusion på, om saltfundet var 
ægte eller falsk. Spørgsmålet er også, hvor 
vigtigt det er i den store sammenhæng. Det 
vigtige er, at man gik i gang med at lede efter 
råstoffer i undergrunden.

For Ravlin var saltfundet vigtigt. Han var 
nærmest en enlig cowboy, der havde satset 
mange penge på at lede efter olie i et helt 
fremmed land. Hvis han ikke fandt noget, 
havde han tabt pengene, som han sikkert 
havde lånt hjemme i USA. Med saltfundet 
fik han en eneret til at udvinde mineraler i 
den danske undergrund i 50 år, og den eneret 
var ganske rigtigt penge værd.

For Gulf, der købte DAP Co og eneretten, 
blev sagen dyr. De kom til at investere mange 
penge i at søge efter olie uden at finde noget. 
De trak sig derfor ud af landet omkring 1960.

Derimod lærte staten og den geologiske 
ekspertise en hel del om, hvorledes udvin
ding af mineraler i undergrunden foregår 
kommercielt.

Med den første lov fra 1932 og administra
tionen af den havde man ikke gjort sig helt 
klart, hvad der kunne ske. Man var fra statens 
side nok ikke helt overbevist om, at der var

mineraler at udvinde. Den videnskabelige 
verden var mere interesseret i at indsamle vi
den om undergrunden. Både stat og viden
skab var derfor glade for, at der overhovedet 
meldte sig en, der ville dykke ned i under
grunden og tilmed betale for at skaffe den vi
den.

Først bagefter blev man klar over konse
kvenserne, nemlig at man i realiteten havde 
solgt hele undergrunden til en ukendt ameri
kaner. Og det endda på grundlag af en ret 
overfladisk videnskabelig behandling og ef
terfølgende lige så overfladisk sagsbehand
ling.

Postyret og røret omkring saltfundets ægt
hed var derfor en kærkommen lejlighed til at 
tage styringen af området op til fornyet be
handling. Og det var først under udvalgsar
bejdet, at det blev helt klart, hvor alvorlige 
konsekvenserne af 30ernes politik var. Jydske 
Tidendes overskrift den 28. oktober 1948 si
ger meget rammende ”Harte-Saltet var falsk 
-  Undergrunden igen vor”.

Det er tydeligt, at den videnskabelige ver
den havde nogle røde ører i begyndelsen af 
50erne. Samtidig lærte man dog af erfarin
gerne. Eneretsvilkårene med DAP Co blev 
genforhandlet og ophøjet til en mere detalje
ret lov i 1950, der gav staten mere styring af 
området og mulighed for mere indtjening i 
form af afgifter. Med undergrundsloven i 
1981 ændredes statens rolle til at være langt 
mere aktiv på området. Nu vidste man både, 
at undergrunden var noget værd, og at man 
skulle være meget påpasselig med statens sty
ring af sagen.

A t man havde lært noget, kom frem, da 
man i 1952 skulle gentage successen ved at 
lovgive om udvindingen på Grønland.
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Udvindingen a f bly ved Mestersvig kom i gang med loven fra 1952 om Nordisk Mineselskab. Allerede i 
1964 var minen tømt, medens der i yderligere 20 år blev efterforsket andre råstoffer i området, dog uden 
gevinst. Selskabet blev opløst i 1990. Udskibningsstedet, der også var beboelse for personalet, har siden 
ligget øde hen. Enkelte hytter er driftsklare og besøges nu lejlighedsvis a f Sirius-patruljer, forskere samt et 
fåtal turister, der besøger den nordøstgrønlandske nationalpark. Foto: Søren Agerskov, 2011.

Uanset om der var salt i undergrunden ved 
Harte, lærte man en hel del af borevirksom
heden ved de to boringer i 1935 og 36, som 
har dannet grundlag for den undergrundslov, 
som vi har i dag.
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DØGNINSTITUTIONEN FUGLEHØJ 1950-2011 
-  OMSKIFTELIGT HAR DET VÆRET

AF ANNE-MARIE BIRKELUND

Sømhullerne i parketgulvet emmer af historie 
-  Fuglehøjs historie. Inden for sømhullerne 
havde der været et lille kontor. Dengang i 
spædbørnehjemstiden, institutionens eneste. 
Ca. 3m2. Her nedskrev forstanderinden de 
sparsomme notater om børnene.

Med tiden kom der flere og større kontorer.
Døgninstitutionen Fuglehøj var gennem 

61 år et midlertidigt hjem for børn med sær
lige behov.

Fuglehøj spædbørnehjem blev indviet den 
15. maj 1950. Institutionen havde overtaget 
opgaven fra institutionen ”Sølyst” ved Jyde
rup på Sjælland. Herfra kom også den første 
leder, og børn, assistenter og barneplejeelever 
blev overført derfra til Fuglehøj. Fra 1950 til 
1976 fungerede Fuglehøj som spædbørne
hjem under Socialministeriet.

Fuglehøj er et smukt ældre hus, tegnet af 
arkitekt Ernst Petersen og bygget som hjem 
for margarinefabrikant Mads Jensen i 1930. 
Her boede han med sin familie, indtil hu 
set som så mange andre huse i Kolding under 
2. verdenskrig blev beslaglagt af tyskerne. Ef
ter krigen overtog englænderne huset for en 
kort periode, hvorefter familien fik huset til
bage. I 1949 købte staten huset med det for
mål at indrette et spædbørnehjem i familiære 
omgivelser. Det fik de til fulde. Huset og ha
ven har været fantastiske rammer for børn og 
forældre i alle årene uanset skiftende mål

grupper og forskellige former for opdragelse 
og pædagogik.

SPÆDBØRNEHJEMMENE

Ansvaret for børns opvækst har altid været 
forældrenes -  det har været det grundlæg
gende samfundssyn til alle tider. Alligevel har 
samfundet gennem århundreder fundet det 
nødvendigt at overtage forsørgelsen og op
dragelsen af børn, hvis forældrene ikke mag
tede det selv -  af personlige grunde eller efter 
de skiftende samfundsmæssige og moralske 
forudsætninger.

De første organiserede bestræbelser på at 
anbringe hjælpeløse småbørn kom i 1750, da 
Børnehuset på Christianshavn indrettede et 
hittebørnshospital, hvor 24 børn kunne bli
ve forsørget, indtil de kunne overlades til ple
jeforældre. I 1770 oprettedes Den kgl. Opfo
stringsstiftelse, der årligt skullet tage sig af 
100 nyfødte børn, der var blevet forladt af 
deres forældre. Stiftelsen skulle sørge for at få 
børnene anbragt i pleje i København eller på 
landet. Plejeforældrene fik en pengegodtgø
relse, indtil børnene fyldte seks år.

Samfundets håndtering afhjæ lpen til bør
nene har over tid ændret sig i takt med æ n
dringer i samfundssyn og -moral, og særligt fra 
midten af det 20. århundrede har udviklings
psykologien ændret synet på spædbarnet.
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Fuglehøj, Dyrehavevej 101, opført efter tegninger a f arkitekt Ernst Petersen 1927-30. Foto: Aage 
Lund Jensen, 1992.

Man var nu blevet bevidst om, at barnet al
lerede fra fødslen var socialt orienteret og 
derfor kunne indgå i et følelsesmæssigt sam
spil med omsorgspersonerne.

Spædbømehj emmene -  og således også Fug
lehøj -  blev oprettet for at varetage omsorgen 
for de børn, der ikke kunne rummes i deres 
egen biologiske familie pga. den herskende 
holdning i samfundet til disse børns og fami
liers situation.

Spædbømehj emmene blev oprettet til de 
0-2-årige, da deres plejebehov var større og 
risikoen for smitte af infektions- og børne
sygdomme ville være stor ved samvær med 
større børn. Ro, renlighed og regelmæssighed 
var de grundlæggende elementer i dagligda
gen på spædbømehj emmene.

I starten af 1960erne diskuterede man, om 
spædbømehj emmene skulle nedlægges og alle 
små børn anbringes i familiepleje. Baggrun
den var, at udviklingspsykologerne mente, at 
det var altafgørende for barnets udvikling, at 
det fik mulighed for at knytte sig til én per
son. På samme tid var der imidlertid også 
gjort gode erfaringer med, at de små børn på 
institutionerne blev opdelt i små familielig
nende grupper, hver med 4-5 børn på forskel
lige alderstrin tilknyttet få omsorgspersoner 
og med særlig tilknytning til én plejeperson, 
som varetog børnenes fysiske og psykiske be
hov. Den generelle opfattelse var, at spæd
børn, der var anbragt midlertidigt, ikke skulle 
i pleje, da man vurderede, at plejefamilierne/ 
mødrene ikke ville være i stand til at mod
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tage spædbørn uden at knytte sig stærkt til 
dem. Man vurderede, at det ville gøre en 
hjemgivelse til biologiske forældre vanskeli
gere og tilføre barnet endnu et skadeligt brud. 
Resultatet blev, at de spædbørnehjem, der 
grundet deres indretning ikke kunne arbejde 
med familielignende grupper, blev nedlagt. 
De tilbageblevne spædbørnehjem modtog 
fortsat overvejende børn fra enlige forsørgere 
og i kortere perioder børn til bortadoption.

Op igennem 1960erne var der trængsel på 
de fleste spædbørnehjem. Der var også ofte 
overbelægning på Fuglehøj, og bestyrelsen 
vedtog at bygge til. Det blev dog aldrig til 
noget formentlig pga. den faldende tilgang i 
1970erne.

I midten af 1970erne ændredes samfunds- 
og udviklingssynet på børn og familie. Den 
frie aborts indførelse var en væsentlig årsag 
til, at behovet for spædbørnehjemspladser 
faldt. Færre børn blev anbragt, bortadopteret 
m.v. Det var tillige blevet muligt at få en bo
lig som enlig forsørger. Mange spædbørne
hjem blev nedlagt, mens andre blev omstruk
tureret, herunder Fuglehøj, der fra 1976 blev 
indrettet til Børne- og Ungdomspension.

UDDANNELSESSTED

Fuglehøj havde allerede fra starten i 1950 
også en uddannelse for barneplej esker til
knyttet institutionen, og således var det helt 
frem til 1976. Oprindelig varede denne ud
dannelse, der var påbegyndt i København i 
begyndelsen af 1900-tallet og beregnet for 
unge piger, der skulle passe velstående fami
liers børn, kun !4 år, men den blev senere 
1-årig. Eleverne bar ligesom sygeplejersker 
uniform og boede på hjemmet. Den teoreti

ske del af undervisningen foregik dels på Fug
lehøj og dels på Skolegades Vuggestue, og un
dervisningen blev forestået af bl.a. den til
synsførende læge. Der var foredrag om ernæ 
ring, om den fysiske pleje af børnene, om bør
nesygdomme, om førstehjælp, men også om 
samfundsforhold i almindelighed. Den stør
ste del af undervisningen var praktik -  pleje 
af børnene, fremstilling af deres måltider, 
badning. Desuden lærte de om vask af bør
netøj og tilskæring. Det var kendetegnende 
for uddannelsen, at det medicinske satte ram-

Foto fra Fuglehøj, ca. 1960.
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Elevholdet a f barneplejersker på Fuglehøj, 1950- 
51.

meme. Børnenes hverdag domineredes af spis
ning, personlig hygiejne, søvn, pottetræning 
m.m. Der var ikke tid til eller fokus på sti
mulation af barnets øvrige udvikling, såsom 
sprog, leg o.a.

De barneplejersker, der fik den 1-årige ud
dannelse, var kvalificerede til at passe egne 
børn og fik oftest plads i private hjem, men 
i forlængelse af Forsorgsloven fra 1947 blev 
der i 1951 i København etableret en egentlig 
Barneplejerskeskole, der også omfattede en 
3-årig uddannelse, der var beregnet på at ud
danne medarbejdere og ledere til børnefor
sorgens institutioner for spædbørn og små
børn, dvs. spædbørnehjem og hjem for enlige 
mødre. I 1964 blev barneplejerskeuddannel
sen en specialdel af børneforsorgsuddannel
sen, og i 1983 integreredes børneforsorgsud
dannelsens 2 linjer med omsorgs-/plejerud- 
dannelsen til socialpædagoguddannelsen.

FUGLEHØJ VAR BØRNENES HJEM

Den første forstanderinde på Fuglehøj var 
Ella Margaritha Siggaard. Hun var der kun i 
kort tid. Herefter blev det sygeplejerske Mar
na Birktoft, der ledede institutionen fra 1950 
til 1972. Hun efterfulgtes af Birte Tams, der 
var leder indtil lukningen af spædbørnehjem
met i 1976.

Indtil først i 1970erne var det almindeligt, 
at medarbejderne boede på institutionen. Så
dan var det også på spædbørnehj emmet Fug
lehøj. Barneplejeeleverne boede på husets 2. 
etage. Forstanderinden boede i den ene ende 
af 1. etage, hvor hun havde et par små værel
ser og et badeværelse til sin rådighed. 1. assi
stenten boede ved siden af spædbørnsstuen, 
økonomaen havde et værelse med toilet og 
bad over vaskeriet, og så fremdeles. Børnene 
boede på 1. etage for de mindstes vedkom
mende og de større børn i stueetagen. I stue
etagen var der spisestue for personalet, toilet 
og badeforhold for børnene samt vaskeri. Til
lige var der i stueetagen et mælkekøkken og 
et køkken til madlavning til personalet og de 
større børn.

M edarbejderne, der varetog pasning og 
pleje af børnene, var sygeplejersker og barne
plejersker, der havde fået den 3-årige uddan
nelse. Da Fuglehøj tillige var uddannelsessted 
for den 1-årige barneplejerskeuddannelse, var 
der også et antal elever, der varetog omsorgen 
for børnene.

Børnene var i alderen 0-2 år. De var børn 
af enlige forsørgere og ”anbragt”, fordi det på 
den tid var en umulighed at være enlig for
sørger, med mindre man havde en familie, der 
kunne hjælpe. Det var ikke muligt at få en 
lejlighed, med mindre man var gift, der var
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Børn og barneplejersker på Fuglehøj, ca. 1955.

ikke mulighed for dagpleje, vuggestue o. lign., 
så moderen kunne passe et arbejde, skole, ud
dannelse m.v. A t være enlig forsørger ansås 
tillige som umoralsk. Børnene blev betragtet 
som ”uægte”. Mange af børnene blev bort
adopteret eller kom i familiepleje, men de 
kunne også komme hjem til moderen igen, 
hvis hendes vilkår ændrede sig -  hvis hun 
blev gift.

På grund af samtidens moral og samfunds
syn var der meget tys-tys og hemmeligheds
kræm meri om børnenes eksistens. Mange

voksne ved sikkert ikke, at de engang i deres 
første leveår har boet på Fuglehøj.

Men mange ved det, og nogle af disse søger 
senere i livet tilbage til Fuglehøj for at se de 
rammer, der har omgivet dem en del af deres 
liv. De vil også gerne have oplysninger fra de
res journal, hvilket ikke er muligt for perio
den 1950-1976. Det har ikke været muligt at 
finde disse journaler nogen steder. Nogle af de 
tidligere beboere har været så heldige, at en 
tidligere medarbejder på Fuglehøj har kunnet 
huske dem og har kunnet fortælle dem lidt.
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Barneplejerske med børn i kravlegårde på Fuglehøj, ca. 1955.

I forbindelse med Fuglehøjs 50 års jubi
læum i 2000 blev der lavet et jubilæumsskrift, 
der beskriver institutionens historie primært 
fortalt af tidligere og nuværende medarbej
dere og børn og unge, der har haft tilknytning 
til huset på forskellig vis.

De mange personlige beretninger fra spæd- 
børnehjemstiden, der er fortalt af tidligere 
medarbejdere, giver et godt indblik i, i hvilke 
vilkår, hvilket samfundssyn, hvilken moral og 
hvilket udviklingspsykologisk syn børnene 
levede i og voksede op under.

Her følger nogle uddrag fra erindringerne:
”A t blive optaget som elev på Fuglehøj var 

i sig selv som at vinde i lotteriet. Hvis man 
gerne ville have en uddannelse inden for bar- 
neplejen, var dette sted et godt udgangs
punkt. Fuglehøj havde et godt omdømme for 
en videre uddannelse...”

”Ville man gå videre i uddannelsen, kunne 
man søge om optagelse på et børneforsorgs
seminarium for en 3-årig uddannelse, og da 
var det af vital betydning for optagelse, at 
man havde en god udtalelse med fra elevti
d e n ...”

”Vi elever fik udleveret uniform. Blå kitler, 
hvide stivede forklæder, hvid kappe og hvide 
kraver, som var så flot stivede, at mange ele
ver har fået hudløs hals...”

”Der var for os elever en del regler, der 
skulle følges, og der blev sjældent stillet 
spørgsmål, sådan var det bare. Ideen bag dette 
var selvfølgelig, at hverdagen skulle fungere 
for både børn og voksne -  og det gjorde den. 
Det var forstanderindens ønske, at vi skulle 
betragte Fuglehøj som vores 2. hjem. Vi spiste 
morgenmad, middagsmad og aftensmad sam
let med forstanderinden for bordenden. Nor
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malt skulle vi være hjemme kl. 23. Skulle 
vi bede om ”udgang”, m åtte vi pæ nt stå i 
række efter middagsmaden. Det var selvføl
gelig mest aktuelt lørdag aften. Spurgte man 
om udgang 2 lørdage i træk, fik man at vide, 
venligt men bestemt af forstanderinden: 
”Husk at Fuglehøj også er jeres hjem, jeg ser 
gerne, I kan hygge jer her”.”

”Der var mange børn til få hænder og be
grænsede fysiske rammer. I perioden fra 1950 
og frem til sidst i 1960erne har der gennem
snitligt boet 30 børn og 12 medarbejdere på 
institutionen. Det levnede ikke ret meget 
plads til privatliv. De spæde lå i sengene det 
meste af dagen. Der var ikke meget tid til an
det end de praktiske ting. Vi havde ofte 8-10 
spædbørn, højst to til at passe dem, om nat
ten kun én, så når den sidste havde fået fla
ske, kom den første op at bøvse.”

”Ud over arbejdet, som var skiftende vag
ter over hele døgnet, ofte også delte vagter, 
skulle eleverne også deltage i kurser i psyko
logi og pædagogik, førstehjælp og kreative 
fag. Dette foregik sammen med barnepleje- 
eleverne i vuggestuerne i byen. Efter et år fik 
man så en nål, som fortalte, at man var 1-årig 
barneplejerske. De fleste fortsatte herefter på 
børneforsorgsseminarium.”

”Ro, renlighed og regelmæssighed var grund
laget for pasning af børnene og gik forud for 
omsorgen for børnene. På badeværelset skul
le tingene foregå rationelt, så renlighedstræ
ningen foregik på følgende måde: Medens 
nogle børn blev skiftet, sad andre på potte, 
der med jernkæder var bundet til nedløbsrø
rene på badeværelset. Det kan lyde lidt barsk, 
men vi må huske på, potterne var af stål, gul
vet var terrazzo, så hvis flere børn kunne rut
sje rundt, blev der et frygteligt spektakel!

Selvfølgelig var børn også dengang kreative, 
men hvis de løb fra potten, blev de bundet til 
nedløbsrøret med en ble. Denne form for pot
tetræning er for længst afskaffet.”

”Når vi skulle have et nyt spædbarn, var 
der altid stor spænding, når Falck kom med 
det nye barn. To reddere kom med barnet.”

”Der var en særlig gruppe med ældre børn, 
dvs. over 6 måneder. De skulle have bedre 
mulighed for at lege og udfolde sig fysisk.”

”1 dagvagten, som lå mellem 7-18 (fritimer 
midt på dagen), bestod arbejdet i at passe og 
pleje børnene på de forskellige alderstrin. Det 
lå forstanderinden meget på sinde, at børne
ne havde det godt, at de skulle opleve stedet 
som et hjem. Omend en stor del af persona
lets arbejdstid var fyldt op med praktisk ar
bejde og regulære plejeopgaver, var perso
nalet alligevel meget omkring børnene. Alt 
foregik på de samme få kvadratmeter. Børne
ne var også meget ude -  på gåtur i den store

Børn på stribe i siddestole, ca. 1955.
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Forstander Marna Birktoft og en barneplejerske 
leger med børnene, 1967. Foto: N . Lisberg.

trækvogn og leg i haven, altid med plejeper- 
sonalet omkring sig. Vi hyggede meget og 
snakkede med børnene, efter de var badet, og 
når de kom ind fra liggehallen.. .”

”For mange af eleverne skete det, at ”man 
faldt” for et eller flere børn. Disse børn blev så 
betragtet som den elevs barn/børn. Mange 
gange var det et spædbarn, som jo kun havde 
et nummer. Eleven gav barnet et ”navn”, som 
selvfølgelig kun blev brugt ”in ternt”. Skulle

barnet adopteres og kom adoptivforældrene 
på besøg, skulle eleven forholde sig passiv.. .”

”Forstanderinden havde lejlighed på sam
me etage som spædbørnene, og var der for 
megen uro på spædbørnsstuen, dag eller nat, 
kom hun hen for at se, om der var noget galt. 
Ligesom hun altid kom rundt på stuerne og 
sagde ”godmorgen” og ”godnat” til børnene.. .”

Forstanderinde M ama Birktoft udtrykte 
det selv således i et interview den 2. februar 
1967 i Jydske Tidende: ”...For det første er 
det altid en glæde at arbejde med børn. De er 
altid så glade og tillidsfulde. .. .Vi forsøger ikke 
at erstatte et hjem, for det er umuligt. Det er 
blot vor opgave her at skabe så trygge og gode 
kår for børnene som muligt. De skal mindst 
muligt lide under, at de hører under katego
rien glemte eller uønskede bø rn ...”

Forældrene var altid velkomne på Fugle
høj. I spædbørnehjemstiden kunne de kom
me på institutionen i det omfang, de/hun 
kunne. Arbejdstiden var lang dengang, så det 
betød, at besøgene ofte var hen under aften. 
Moderen tog sig så af barnets plejebehov, ba
dede og gjorde det sengeklar til natten. Perso
nalet på Fuglehøj havde forståelse for, hvor 
svær en situation, det var for den unge mor at 
se sig nødsaget til at anbringe sit barn på in
stitution. M ama Birktoft glædede sig ...når 
en mor beslutter sig til at beholde sit barn el
ler det lykkes et ungt ægtepar at adoptere et 
af børnene. Så ved jeg nemlig, at barnet har 
fået sit ståsted i livet eller i hvert fald er ført 
på den rette vej... sagde hun i interviewet 
med Jydske Tidende.

En elev (1966-1967) skrev: ”...I det år jeg 
her har beskrevet, blev mange børn -  der blev 
anbragt på Fuglehøj -  adopteret bort til for
ældre, som forhåbentlig har givet dem en god
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Børn fra Fuglehøj i trækvogn med to barneple
jersker, ca. 1955.

opvækst. De er jo i dag voksne mennesker 
over 30 år og har forhåbentlig fået et godt liv. 
Selvom de startede livet på en institution, 
var det en dejlig fornemmelse som elev at 
være med til at give dem lidt varme og tryg
hed, og det er måske denne følelse som gør, at 
dette år som elev på Fuglehøj husker jeg som 
en meget positiv tid.”

Tiderne ændrede sig, det blev efterhånden 
muligt at klare sig som enlig forsørger, og det 
var nu mindre tabubelagt. Uddannelserne 
ændrede sig også. Alle barneplejersker blev 
nu uddannet på børneforsorgsseminarier lan
det over. A ntallet af børn til anbringelse på 
spædbørnehjem faldt hen over årene, spæd- 
børnehjemmet blev nedlagt, og målgruppen 
på Fuglehøj blev en anden.

FUGLEHØJ SOM BØRNE- OG
UNGDOMSPENSION

1 1976 blev bistandsloven indført, og amterne

overtog driften af døgninstitutionerne fra sta
ten. Fuglehøj og Kolding Børnehjem (deref
ter Børne- og Ungdomspensionen Tinghøj) 
blev sammenlagt. Fuglehøj kom nu til at hed
de Børne- og Ungdomspensionen, afdeling 
Fuglehøj. Der blev indgået driftsoverens
komst med Vejle Amt. Bestyrelse og forstan
der var fælles med Tinghøj.

Forstander var Poul Erik Andersen indtil 
1986, og den daglige leder på Fuglehøj var 
Kurt Rasmussen indtil 1984, hvor Anne-M a- 
rie Birkelund blev daglig leder.

Uddannelse til barneplejerske var som tid
ligere næ vnt ændret til S-linje (småbørns- 
linje 0-7 år) og foregik nu på landets børne
forsorgspædagogseminarier.

Samme sted fandt uddannelsen til børne
forsorgspædagog A-linjen (almen linje 7-18/ 
20 år) sted. Denne uddannelse havde i en 
årrække væ ret 2-årig med et års praktik og 
10 måneders teori. U ddannelsen rettede sig 
mod børneforsorgens døgninstitu tioner for 
anbragte børn og unge. Midt i 1970erne blev 
uddannelsen 3-årig, teoridelen blev udvidet, 
og praktikperioderne var typisk af 13 ugers 
længde. Fuglehøj fungerede fortsat som prak
tiksted og samarbejdede primært med børne
forsorgspædagogseminarierne i Jelling og Es
bjerg.

På Fuglehøj var den nye målgruppe nu 
børn og unge i alderen 0-18 år, og der var en
kelte mor/barn pladser. Den samlede norme
ring var på 16 pladser. Børnene kom primært 
fra Kolding Kommune og de omkringliggende 
mindre kommuner ud fra nærmiljøtanken, 
således at de kunne bevare skole, kammerater 
og forældrekontakt.

Kulturen og pædagogikken i huset foran
drede sig, og husets indretning forandredes
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også med den nye målgruppe. Der boede nu 
ikke længere personale på institutionen. Til 
gengæld var der hver nat en sovende natte
vagt. Personalets værelser blev indrettet til 
værelser for børnene. Spædbørnsstuen blev 
indrettet til kontor og vagtværelse. Der blev 
ansat 2 medarbejdere, der forestod alle ind
køb og al madlavning. Børnene og de unge 
havde tillige opgaver med at hjælpe i køkke
net.

Afdelingsleder Kurt Rasmussen kom til in
stitutionen midt i september 1976, efter at 
ændringen til børne- og ungdomspension var 
sket i april. Han havde i starten ingen bolig i 
Kolding og flyttede derfor midlertidigt ind på 
Fuglehøj. Han fortæller:

”På Fuglehøj manglede så at sige alt. U nd
tagen unge. Jeg tror, der var 10 unge, da jeg 
kom. Men økonomien, inventar, lokaler og 
medarbejdere var slet ikke på plads... De 
unge havde selvfølgelig udfyldt det tomrum, 
der var, og de havde klart sat sig på mag
ten. Der blev spillet høj musik døgnet rundt, 
og nogle gange fløj maden gennem rummet 
i spisestuen... Det blev ind under jul, før vi 
fik en bæredygtig kontakt med de unge... 
Det lykkedes faktisk for os, der var i huset -  
og her tænker jeg på både børnene og de 
unge og på de voksne, at skabe et rigtig godt 
miljø.

Stik imod tidens pædagogiske ideer var 
børnene og de unge ikke delt op i grupper. 
Huset fungerede som én stor gruppe, hvor der 
så i forskellige sammenhænge opstod gruppe
ringer efter alder, køn eller interesser. Men 
der var meget samvær på kryds og på tværs. 
Nogle af de unge havde f. eks. meget glæde af 
at lege med de små, og manglede der en vok
sen til at hjælpe en af de mindre ved spisning,

eller skulle der skubbes en barnevogn, når vi 
var på tur, var der næsten altid en af de unge, 
der tilbød sig.”

Der var flere traditioner i årets løb, der blev 
fejret på Fuglehøj. Men der var også en fælles 
tradition med Tinghøj i form af en årlig som
merfest. Forstander Poul Erik Andersen ud
talte i 1979 til Jydske Tidende om denne: ”... 
vores årlige sommerfest, der giver en lang og 
god beskæftigelse, her er beboerne bl.a. med i 
nogle planlægningsfaser, som vi tror, bebo
erne lærer meget af.”

Sommerfesten blev afholdt hvert år i juni 
måned på Tinghøj. Tidligere og nuværende 
børn og unge, forældre og sagsbehandlere 
blev inviteret. I månederne inden blev der 
produceret ting til salg eller præmier i boder
ne, der var opstillet til festen. Der var fiske
dam, loppemarked, servering af drikkevarer 
m.v. Ikke mindst var det en kærkommen lej
lighed til at få en snak med pædagoger, sags
behandlere og måske gense tidligere kamme
rater, som man havde mistet forbindelse med. 
Overskuddet fra aktiviteterne blev brugt til 
ferieture, bl.a. til Skagen, Fanø m.v. Et kig i 
de gamle album viser, at det ikke blot var be
kvemmelighedsture. Cyklerne blev anvendt 
til at nå bestemmelsesstedet.

En beboer på Fuglehøj i perioden 1976- 
1979 skriver b.la.:

”Størsteparten af de børn og unge, der bo
ede her i den periode, fik stukket den rette 
kurs af her... De fleste klarede sig godt -  so
cialt -  og har fået uddannelse eller arbejde... 
Her var faste rammer. Vi følte os holdt af og 
fik lært nogle acceptable norm er... Der blev 
stillet krav til os, arbejdsmæssigt var de over
kommelige. Vi skulle præstere 1 times arbej
de om ugen... Når vi skulle flytte fra Fuglehøj,
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Sommerfest på Tinghøj, hvor også børn og personale fra Fuglehøj deltog, 1977.

blev vi langsomt vænnet til det, og vi fik 
mere og mere frihed.. .”

O vennæ vnte er kendetegnende for mange 
af beboernes opfattelse af opholdet på Fugle
høj. Men andre havde svært ved at finde sig 
til rette og i enkelte tilfælde måtte medarbej
derne erkende, at deres indsats ikke var til
strækkelig.

Fuglehøj fungerede med samme daglig le
der og de fleste medarbejdere i 8 år, hvorefter 
tingene igen ændrede sig.

FUGLEHØJ SOM OBSERVATIONS- OG
BEHANDLINGSINSTITUTION

Fuglehøj blev i 1984 amtsdækkende, dvs. in

stitutionen skulle modtage børn og forældre 
fra samtlige 16 kommuner i Vejle Amt. I 
1986 fratrådte forstander Poul Erik Andersen 
sin stilling, og derefter blev det forstander 
Poul Erik Henriksen, der varetog den over
ordnede ledelse indtil 1988.1 perioden 1988- 
1992 var forstander Poul Skytt Jensen leder af 
Tinghøj og Fuglehøj. Anne-M arie Birkelund 
var som tidligere næ vnt daglig leder af Fugle
høj, og tiltrådte i 1993 forstanderstillingen på 
Fuglehøj, der nu var blevet en selvstændig 
institution med egen administration og le
delse. Bestyrelsen var fortsat fælles med Ting
høj og fik navnet Bestyrelsen for Døgninstitu
tionen Kolding, afdeling Fuglehøj og afdeling 
Tinghøj.
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I starten af 1980erne var der nedgang i an- 
bringelsestallet i Vejle Amt, det gjaldt alle 
aldersgrupper. Der var stor underbelægning 
på institutionerne. Det blev derfor i Vejle 
Amtsråd besluttet at nedlægge et antal plad
ser og institutioner. Bl.a. blev Spædbørne- 
h jemmet Brinken i Vejle nedlagt. Vejle Am t 
vurderede dog, at der fortsat ville være behov 
for et vist antal pladser til spædbørn, hvorfor 
6 pladser til dette formål blev oprettet på 
Fuglehøj den 1. januar 1984 og suppleret med 
5 pladser til unge.

Det fungerede kun i kort tid. Behovet for 
observationspladser steg, og ungepladser i 
den hidtidige form var der ikke længere efter
spørgsel på. Siden midt i 1980erne og frem til 
2005 var Fuglehøj normeret til 12 observa
tionspladser for børn i alderen 0-7 år fra fa
milier med sociale og psykiske vanskelighe
der, hvor børnene udviste trivselsproblemer 
fra fødslen, f.eks. spædbørn med abstinenser 
grundet moderens stofmisbrug under gravidi
teten eller som følge af omsorgssvigt. Fra Vej
le, Ribe og Ringkøbing Am ter modtog Fugle
høj også nyfødte spædbørn med henblik på 
bortadoption. Disse børn skulle udover pleje 
og stimulation observeres og beskrives i lig
hed med de øvrige børn. De skulle undersøges 
af en pædiater (børnelæge) og tilses nogle 
gange under opholdet for at sikre, at barnet 
fulgte en normal udvikling. For at barnet 
kunne blive bortadopteret, skulle det frem
gå af en pædiater-erklæring, som, når barnet 
var 3 måneder, blev sendt til barnets hjem 
amt sammen med de pædagogiske udrednin
ger. Når den biologiske mor havde skrevet 
under på adoptionserklæringen, blev alle pa
pirer sendt til Adoptionsnævnet, som foretog 
m atchning af barn og adoptionsforældre.

Børn og pædagog ved Fuglehøj, 2004.

I 1990erne boede der tillige 2-3 mødre med 
små børn, fortrinsvis spædbørn, på husets 2. 
sal. Behovet for den type pladser steg med ti
den, og i 2000 indviede Vejle Am t en ny in
stitution i Hornsyld, hvor der ud over et bør
nehus blev etableret et familiehus med plads 
til 5 familier. Fuglehøj modtog herefter igen 
primært børn anbragt uden forældre.

Efter ændringerne til observations- og be
handlingsinstitution i 1984 blev de fysiske 
rammer indrettet til igen at kunne være et 
midlertidigt hjem for små børn. Nattevagten 
var ikke længere sovende, men vågen. Der 
blev malet i lyse farver, badeværelserne blev 
indrettet med hæve-sænke pusleborde, og 
dekorationerne på vægge og reoler appelle
rede til børns behov for glade farver. Børnene 
fik deres eget værelse, som blev indrettet in
dividuelt efter køn og alder.

I en artikel om Fuglehøj i Kolding Ugeavis 
25. oktober 2003 beskrives miljøet således: 
Oppe på første sal bliver der støvsuget. En 
lille dreng griber af og til fat i støvsugerrøret, 
for han vil gerne hjælpe til. På terrassen lig
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ger et par mindre børn og sover til middag. 
Og ude i køkkenet dufter der af frokost. Der 
er ikke meget institution over den statelige 
villa med navnet Fuglehøj ...Vores opgave er 
at få børnene i trivsel, skabe gode relationer 
mellem børnene og deres forældre og at få 
børnene så godt beskrevet, at kommunerne 
på den baggrund kan finde de bedste mulig
heder, når børnene forlader Fuglehøj, siger 
forstander Anne-M arie Birkelund.

Det pædagogiske arbejde var ændret mar
kant. Ro, renlighed og regelmæssighed æ n
drede sig til forudsigelighed, ro og harmoni og 
nærværende voksne. Det blev muligt at til
godese børnenes behov for tilknytning til få 
mennesker. Rammer og indhold i dagligda
gen havde fokus på dette. Pædagogerne ar
bejdede bevidst med at støtte børnenes følel
sesmæssige udvikling og en bevidsthed om, 
hvem der var barnets forældre, og hvem der 
var sekundære omsorgspersoner. Det var vig
tigt, at de pædagoger, der passede børnene, 
tilrettelagde deres omsorg for barnet på en 
måde, der gav færrest mulige kontakter i hu
set. De lidt større børn lærte også uden for 
huset, hvem de hørte til. Det er ikke alle 
mennesker, man skal sidde på skødet af eller 
tage i hånden. De børn, der var forvirrede om 
tilhørsforhold, når de flyttede ind på Fugle
høj, lærte med tiden at skelne.

I det pædagogiske arbejde var der fokus 
på, at børnene skulle have de samme mulig
heder, som ikke-anbragte børn. De skulle op
leve verden omkring sig. Ofte var børnene 
på tur sammen med 1-3 børn og 1 voksen. 
Deres behov for fysisk udfoldelse og almen vi
den skulle tilgodeses. Kolding by og land gav 
rig mulighed for dette. De fleste steder, der 
blev besøgt, lå i gåafstand fra Fuglehøj. Skov,

strand, legeplads, Koldinghus m.v. Alle ste
derne blev besøgt flittigt.

Og hvad kunne mindre børn ikke få ud af 
f.eks. et besøg på Koldinghus?

Samtale ved middagsbordet: 3 drenge på 4, 
5 og 6 år har en samtale i gang inspireret af 
dagens besøg på Koldinghus. De taler om sla
get på Koldinghus, at det engang var hvidt, 
men så kom der brand. Det var den onde 
konge, der skød kanoner på Koldinghus.

6-årig dreng: ”Det var ham med det røde 
skæg, han hænger på et billede nede på Kol
dinghus”.

4- årig dreng: ”Osse en mand, han har torne 
i håret”.

6-årig dreng: ”Ja, det er Jesus. Han hænger 
på det der kryds”.

5- årig dreng: ”Ja, han har søm i hænder og 
fødder”.

Pædagogen bekræfter og fortæller, at kryd
set er et kors.

5- årig dreng: ”Så kan han  ikke komme 
væk”.

Pædagogen bekræfter.
6- årig dreng: ”N æh, og så kan han heller 

ikke flyve op til Gud. Men det er hans egen 
skyld, han kunne bare lade være med at flyve 
derned”.

Mange efterfølgende besøg på Koldinghus 
og til Skt. Nicolai Kirkes børnegudstj enes ter 
har helt sikkert suppleret og korrigeret børne
nes konkrete måde at opfatte og udtrykke sig 
på.

Traditionerne fortsatte, men i ændret form 
som tilgodeså de nu små børns behov. Som
merfesterne blev hen over årene ændret til 
en årlig sommerfest i maj for børnene på Fug
lehøj og tidligere børn, plejeforældre og for
ældre, der havde haft ophold på Fuglehøj. Et
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stort cirkustelt blev stillet op i haven, der 
blev dækket op til kaffebord, og der kom en 
tryllekunstner eller cirkusklovn og under
holdt. Det var en rigtig fest. Dejligt var det 
også at gense børn og voksne.

Fastelavn, påske og jul blev fejret på behø
rig vis, ligesom ferieturene forår, sommer og 
efterår var til stor glæde for alle.

Fastelavns fest på Fuglehøj.

PÆDAGOGUDDANNELSERNE

I 1983 blev tre uddannelser samlet i titlen so
cialpædagog. Det var uddannelsen til børne
forsorgsmedarbejder ved døgninstitutioner 
for børn og unge, småbørnslinjen ved spæd- 
børnehjem og vuggestuer, samt omsorgsassi
stent ved den såkaldte åndsvageforsorg og 
den øvrige særforsorg. 8 år senere i 1991 sam
ledes uddannelserne til børnehave- og fritids
hjemspædagog og den socialpædagogiske ud
dannelse i én uddannelse, der fik fællestitlen 
pædagog. Uddannelsens varighed udvidedes 
samtidig fra 3 til 3/2 år. Denne pædagogud
dannelse blev landets mest søgte videregåen
de uddannelse. Målgruppen for pædagogud
dannelsen omfattede fra 1992 almindelige 
børn og unge, mennesker med nedsat funk
tionsevne samt børn og unge med sociale pro
blemer.

I 2001 indordnedes uddannelsen i det vi
deregående uddannelsessystem: Afgangstitlen 
fik betegnelsen professionsbachelor og lige
stilledes med bachelorniveauet i det interna
tionale 3-2-3 system (3 år til bachelor, 2 år til 
kandidat/master og 3 år til ph.d.).

Den grundlæggende basisuddannelse, som 
pædagogerne erhvervede sig på seminarierne, 
blev på Fuglehøj fulgt op af efteruddannelse. 
I starten af 1990erne igangsatte daværende 
forstander Poul Skytt Jensen et fælles uddan
nelsesforløb for Fuglehøj, Tinghøj og enkelte 
deltagere fra omegnskommunerne og Kolding 
Kommune. Forløbet var 1-årig og efteruddan
nelsens indhold var systemisk tænkning, dvs. 
arbejdet med hele familiens adfærd. Det var 
en fagligt meget brugbar tilgang til arbejdet 
med familierne.

I årene efter blev der løbende fulgt op på
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dette. Der var en del mindre kurser for det 
pædagogiske personale i de løbende ændrin
ger i udviklingspsykologiens syn på børns ud
vikling, og særligt blev der arbejdet med at 
dygtiggøre personalet i at anvende teorierne i 
arbejdet med de små børn. I 2000 iværksatte 
forstander Anne-M arie Birkelund i samar
bejde med institutionens psykologkonsulent 
et 3-årigt uddannelsesforløb i neuroaffektiv 
udviklingspsykologi. Det handler om hjer
nens udvikling og dens påvirkning af stimuli 
og/eller mangel på samme, herunder også om
sorgssvigts indvirkning på, hvordan børn ud
vikler sig. A lt sammen har det givet persona
let de bedste forudsætninger i arbejdet med 
børn og forældre.

FORÆLDRERETTIGHEDER

Op igennem 1990erne steg fokus i lovgivnin
gen på forældrenes muligheder og rettigheder 
for samvær med deres barn/børn i forskellige 
former alt efter anbringelsens karakter. Be
grebet støttet samvær blev tilføjet -  med en 
nøje afgrænsning til overvåget samvær på 
den ene side og samvær uden personalets til
stedeværelse på den anden side. Muligheder
ne for at få barnet på hjemmebesøg i week
ender og ferie var også under udvikling.

Rammerne på Fuglehøj blev, i takt med at 
antallet af forældrebesøg steg, snart for snæv
re. A f hensyn til børn og forældre foregik 
disse samvær i lokaler væk fra boafdelingen, 
idet det ville være forbundet med uro og usik
kerhed for de børn, der ikke havde besøg. 
Vejle Am t havde et beløb reserveret til for
bedring af de fysiske rammer bl.a. for at imø
degå den stigende efterspørgsel på anbringel
se af børn og forældre med børn til observa

tion. Udvidelsen til familiepladser skete som 
næ vnt et andet sted i Vejle Amt. Beløbet 
blev i stedet for på Fuglehøj anvendt til at 
bygge et hus i den tidligere frugthave på grun
den. Det kom der et rigtig dejligt lille hus ud 
af, som primært skulle rumme samvær mel
lem forældre og børn. Det blev forældrene 
rigtig glade for. Huset blev indviet i novem
ber 2002.

Fra 2004/2005 var behovet for pladser igen 
vigende, og institutionen blev nednormeret 
til 10 pladser med en tilsvarende nednorme
ring af personalet. Der var færre børn til bort
adoption, og behandlingsindsatsen i det fore
byggende arbejde med gravide stofmisbrugere 
havde en bedre effekt, så der blev født færre 
spædbørn med abstinenser. Den gravide mis
bruger var ofte ude af sit misbrug. Men der 
var fortsat børn og forældre, der havde det 
svært.

Nednormeringen af det pædagogiske per
sonale betød, at personaleressourcerne ikke 
var tilstrækkelige til at dække to afdelin
ger med samme antal børn. Der blev derfor 
arbejdet med en intern omstrukturering, idet 
en mindre gruppe børn havde behov for en 
længerevarende anbringelse på institution. 
Fra januar 2006 blev institutionen inddelt i 2 
afdelinger med forskellige målgrupper -  en 
langtidsafdeling for 4 børn i alderen 7-9 år, 
mens observationsafdelingen fortsatte med 
den hidtidige målgruppe med plads til 6 børn 
og 1-2 forældrepladser i dagtimerne.

Det var vigtigt at give disse børn på lang
tidsafdelingen, som levede mange år på en 
institution, en så hjem-lignende hverdag som 
muligt. De gik til sport som alle andre danske 
børn, havde venner med hjem fra skole, hav
de venner til overnatning i weekenderne og
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Børn fra Fuglehøj på fisketur på Kolding Fjord, 
1994.

andre ting, som i den alder er vigtigt for at 
have et almindeligt socialt liv.

Det var vigtigt, at der var så få forskellige 
voksne omkring disse børn som muligt. Der 
blev lavet om på strukturen, så det var én fast 
pædagog, som var der hver morgen, ligesom 
de pædagoger, der var der om eftermiddagen, 
havde bestemte ugedage, så det blev oversku
eligt for børnene, hvem der var der hvornår. 
Der blev knyttet gode relationer både børn og 
voksne imellem.

I skolernes ferier tog hele afdelingen af sted 
på forskellige ture rundt i det danske land. 
Det var primært teltture, da børnene elskede 
at komme ud og være i det fri, være med til 
de praktiske opgaver og bare være sammen i 
flere dage med det mål at hygge sig og lave 
ting sammen. Efter nogle år blev der også mu
lighed for en årlig skiferie i februar for hele 
afdelingen. Disse ture var en stor succes og 
børnene blev alle rigtig dygtige skiløbere.

Dette er et uddrag af en 14 årig piges for

tælling om sin opvækst på langtidsafdelin
gen:

”Når jeg tænker tilbage på min tid på Fug
lehøj, er det, jeg husker bedst, at der altid var 
nogen at snakke med. Selvom man blev sur 
på de voksne, så lærte jeg, at man skal snakke 
om tingene...

De voksne var rigtig gode til, at vi kom ud 
at opleve ting.

Da vi flyttede på 2. sal (langtidsafdelingen) 
var det bedre, fordi det var de samme voksne 
hele tiden. Dem lærte jeg rigtig godt at ken
de. Når man kom hjem, var der altid nogen. 
Det var rart.

Det eneste, jeg synes var træls ved at bo på 
institution, var, når jeg var i skole eller til 
håndbold, så kunne jeg ikke bare sige, at jeg 
boede hjemme. Jeg skulle altid forklare hvor
for dit og dat.

Jeg er rigtig glad for, at jeg har boet på Fug
lehøj. Noget af det, jeg tager med, som de 
voksne har lært mig, er, at jeg skal stole på 
mig selv, at jeg er god nok, som jeg er. Det 
aller-allerbedste ved at ha’ boet på Fuglehøj 
er, at jeg har lært de voksne og nogle andre 
børn at kende.”

Børne- og Ungdomspensionen Fuglehø] på cyk- 
letur til Vesterhavet, 1981.
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Ved amternes nedlæggelse med udgangen 
af 2006 indgik bestyrelsen driftsoverenskomst 
med Kolding Kommune. Målgruppen var for
sat børn til observation og behandling og 
med stigende fokus på forældrerollen, idet 
flere børn blev anbragt sammen med deres 
forældre med henblik på undersøgelse af for- 
ældreevnen.

Således fungerede Fuglehøj med de 10 plad
ser indtil udgangen af 2011.

AFSLUTNING

Det går som en rød tråd igennem de 61 år, 
at bestyrelser, forstandere og medarbejdere 
alle har haft de samme intentioner i vare
tagelsen af børnenes behov. Om end der er 
brugt forskellige ord i takt med udviklingen. 
Tryghed og tillid har været gennemgående, 
og børnene skulle opleve omsorgsfulde voks
ne i hjemlige omgivelser. Forældrene har 
gennem tiden altid været velkomne på Fugle
høj og er sat i fokus som de centrale i barnets 
liv.

I 2011 vurderede Kolding Kommune, at 
indsatsen for børnefamilier med udgangs
punkt bl.a. i Barnets Reform skulle ændres fra 
døgnbehandling til dagbehandling i det om
fang, der var grobund for ændringer hos for
ældrene. A lternativ t til døgninstitu tions
anbringelse skulle de børn, der ikke kunne 
varetages af forældrene, anbringes i familie
pleje.

Således blev Fuglehøj pr. 31.12. 2011 ned
lagt. En epoke var slut inden for børneforsor
gen.

Det ældre hus fremstår stadig smukt ud
vendigt og indvendigt. Sømhullerne er der 
stadigvæk og minder om en tid, hvor mange

Forstander Anne-M arie Birkelund, 2005.

sko, støvletramp og små glade barnefødder 
har haft deres gang.

A lt har sin tid. Men Fuglehøj og dens h i
storie er der endnu.

KILDER:
Jubilæumsbogen Fuglehøj 1950-2000.
Fuglehøj 2000-2011, beretning skrevet af Anne-Marie 
Birkelund.
Fuglehøjs scrapbog.
Egne erindringer.
”Pædagog -  historien om uddannelsen” af Karsten Tuft. 
Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse, bd. 
I s. 223-224.
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DEN KATOLSKE KIRKE I KOLDING

AF LEO ROED

Set. Michaels Kirke var i 2011 i mediernes 
søgelys, fordi den blev pakket ind i et gigan
tisk plastictelt, der skyldtes en hårdt tiltrængt 
renovering af spiret. Mange har måske ikke 
tidligere lagt mærke til kirken, men stillads 
og indpakning fik flere til at bemærke den, og 
jeg vil derfor her fortælle dens historie.

Både ved 100 års og 125 års jubilæerne 
blev der udarbejdet jubilæumsskrifter af tid
ligere redaktør ved Kolding Folkeblad Bent 
Pedersen, der har været i arkiverne og søge 
oplysninger om menighedens og kirkens h i
storie, og herfra har jeg hentet inspiration til 
denne artikel.

Efter at staten under reformationen i 1536 
overtog al bispegods i Danmark, var katoli
cismen ikke tilladt i Danmark før religionsfri
hedens fuldkomne indførelse med Junigrund
loven i 1849, men i bl.a. Fredericia havde 
ikke-lutheranere, indvandrede siden 1674, 
haft lov til at dyrke deres egen religion, såle
des også katolikkerne, der i 1686 opførte en 
katolsk kirke dér. Ca. 1870 kom den dengang 
35-årige præst Johannes von Euch til Frederi
cia som sognepræst. Von Euch var dengang 
præst for den eneste katolske menighed vest 
for Storebælt, men med støtte fra udlandet 
fik han også etableret menigheder i Odense, 
Randers, Arhus og Horsens.

I Fredericia fandtes der dengang ingen 
tandlæge, og von Euch måtte derfor med re

gelmæssige mellemrum søge tandlægehjælp i 
Kolding. Da behandlingen var langvarig, fik 
han efterhånden et ganske godt kendskab til 
byen og til nogle katolske familier. Det fik 
ham til også at arbejde for en katolsk menig
hed her, og den 27. januar 1882 kunne man 
i byens aviser læse, at von Euchs foresatte, 
præfekt Grüder fra København, havde været 
i Kolding for at forberede oprettelsen af en 
katolsk menighed. I samme forbindelse var 
der indgået aftale om leje og evt. senere køb 
af en ejendom på Seestvejen, i dag Tønder
vej.

Ejendommen Vennelyst på hjørnet af Set. 
Michaels Gade og Tøndervej var i 1880 ejet 
af kancelliråd O tto F. Kralund. Ejendommen

Ejendommen Vennelyst.
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solgtes til murermester H.E. Hansen, af hvem 
man i 1882 lejede bygningen. Den havde 
hidtil tjent som værtshus, men skulle nu om
dannes til kapel for de herboende katolikker. 
Som præst blev udnævnt Clemens Storp, der 
i ca. fire år havde virket i Odense, og den 24. 
september 1882 blev Kolding et selvstændigt 
sogn.

DEN FØRSTE PRÆST CLEMENS STORP

Pastor Storp kom oprindelig fra Westfalen. 
Han mistede i en tidlig alder sine forældre og 
voksede op hos en tante i Münster. Pastor 
Storp havde formentlig arvet en del penge fra 
sine forældre, men også tanten, frk. Vonne
gut, har bidraget til kirken med klækkelige 
bidrag.

Clemens Storp rykkede ind i et tomt hus, 
der bar tydelige præg at have været værtshus 
med en keglebane i haven og tilhørende he
stestald. Storp havde i Odense fået fremstillet 
3 kirkebænke der blev anbragt i det ene af 
værelserne i stueetagen, og i et tilstødende 
lokale byggede han af købte brædder et fore
løbigt alter.

Nu hører der jo en skriftestol til en katolsk 
kirke, og Storp fandt et sted, hvor der tidli
gere havde stået en kakkelovn med en rist 
ind til et tilstødende lokale -  dette sted blev 
så indrettet, så den skriftende kunne sidde på 
den ene side af væggen og igennem risten be
kende sine synder til præsten, der sad på den 
anden side. Storp klarede hele indretningen 
på kun 3 dage, og han var så klar til at holde 
den første messe for de 18 katolikker, der var 
i Kolding, og de kom alle.

Starten var ikke uden problemer, man hav
de ingen salmebøger og halvdelen af menig-

Pastor Clemens Storp, ca. 1890.

heden var tyskere, der ikke kendte de danske 
salmer. Et orgel var naturligvis ikke til rådig
hed, men Storp fik hurtigt organiseret et har
monium. Alteret, som Storp selv havde sam
mensat, var ikke noget skønt syn, så da man 
fra Horsens blev tilbudt et alter, tog man 
imod dette. A lteret var i sin tid kommet fra et 
kapel i Malmø, og det blev brugt de efter
følgende 3 år. Da man fik tilbudt et nyt alter 
udskåret i egetræ, fortsatte Malmøalteret sin 
rejse til kirken i Svendborg, men her end
te det sine dage som pindebrænde, da også
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Svendborg fik tilbudt et nyt. Koldings nye al
ter fik man foræret af Franciscus-søstrene, der 
drev hospital i Flensburg. Alteret blev an
bragt i kirken, da den var færdigbygget.

På den tid havde katolske præster ikke lov 
til at foretage begravelser på Folkekirkens kir
kegårde. A t indvie grave og bestænke dem 
med vievand var kun tilladt på de kirkegårde, 
der var ejet af den katolske kirke, men en 
præst ved Set. Nicolai Kirke henvendte sig 
til Storp om en ung og alvorlig syg katolsk 
pige på sygehuset, og da hun døde, fik Storp 
rådighed over en del af kirkegården. Sådan 
har det været lige siden.

Allerede efter et par måneder i de lejede 
lokaler indså pastor Storp, at ordentlige for
hold forudsatte, at man ejede huset, og han 
fik lov til at købe det. Da han nu var i gang, 
købte han tillige af tømrermester Møller det 
stykke jord, hvor kirken er bygget, og efter 
kort tid også hele Møllers ejendom, der blev 
indrettet til skole. Storp havde i Vennelyst 
undervist elever i et værelse, men da elevtal
let kom op på 10, blev dette for trangt, idet 
værelset også blev brugt til sakristi. Pastor 
Storp havde selv en formue og kunne således 
betale de godt 44.000 kr., som grund og byg
ninger kostede. Pengene blev betalt af et le
gat, som han skænkede den katolske kirke 
mod at modtage 4 % i årlig rente til fordel for 
menighedens kasse.

Men pastor Storp ville også have en rigtig 
kirke, og tre år efter sin ankomst til byen blev 
kirkebyggeriet påbegyndt. Fra sin Westfalske 
hjemegn kendte pastor Storp arkitekten H il
ger Hertel, og han rejste derfor til Münster for 
at mødes med ham og indvie ham i sine kir
keplaner. Hilger Hertel var en erfaren mand 
inden for kirkebyggeri og nåede således inden

sin død som kun 59-årig at bygge ikke mindre 
end 56 nye kirker i Tyskland foruden en del i 
andre lande og således også i Kolding.

Pastor Storp havde en ide om en korskirke 
i nygotisk stil med tårn og spir og alt, hvad 
der hørte en rigtig kirke til, men da Hertel 
hørte, hvad man havde tæ nkt sig at investe
re, blev tværskibene strøget -  de kunne altid 
bygges til senere, hvilket dog ikke skete. Her
teis overslag var på 24.000 kr., hvilket ikke 
var helt ved siden af, idet det endelige resul
tat blev godt 27.000 kr.

Omkring navnet Set. Michaels Kirke skri
ver Storp i sine ”små minder fra Kolding Me
nigheds begyndelse”:

”1 1885 havde vi i tre år holdt gudstjeneste 
i det lille kapel i præstegårdens stueetage. Da 
syntes vi, at det var på tide at tænke på en 
større og værdigere kirke til ære for St. Mi
chael, vor værnehelgen”.

Grundstenen blev lagt i maj 1885. A lle
rede i marts var man begyndt udgravningen 
til fundamentet. Da fundamentet til tårnet 
skulle lægges, stødte man på en gigantisk sten 
på ca. 1,5 m i diameter. Den blev støbt ind i 
grundmuren, og pastor Storp kunne dermed 
med rette sige, at Set. Michaels Kirke i Kol
ding var den eneste katolske kirke, der var 
bygget på en klippe. Kirken kunne tages i 
brug den 6. december 1885 med en festlig 
indvielse. Kirkerummet var nu færdigt, men 
der manglede stadig såvel orgel som spir på 
kirken, og pengene var sluppet op. Pastor 
Storp udtalte, at han hellere så en kirke uden 
spir end en kirke med stor gæld. Taget blev 
afsluttet med et afstumpet spir samt et træ 
kors.

Arkitekten havde afsat plads til et relief 
over indgangsdøren, og til dette valgte man
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Set. Michaels relief, der er indmuret over kir
kens indgang.

et billede af den hellige Michael, der gen
nemborer dragen. En billedhugger i Münster 
udførte arbejdet i sandsten, men det danske 
toldvæsen forlangte over 600 kr. i told for re
lieffet, idet tolden skulle afregnes efter vægt. 
Det var en udgift, man ikke havde regnet 
med, men hvis man kunne godtgøre, at det 
var et virkelig originalt kunstværk, kunne 
man få eftergivet tolden. Kolding G ym na
sium havde på dette tidspunkt netop ansat en 
ny rektor, Sigurd Müller, der var en aner
kendt autoritet indenfor kunst. Pastor Storp 
henvendte sig til ham og bad ham se på relief
fet. Da han så det, erklærede han over for Ge- 
neraltolddirektoratet i København, at det 
ville være en skandale, hvis der skulle betales 
told af et så smukt originalt kunstværk -  og 
toldvæsenet tilbagebetalte pengene til den 
katolske menighed.

Som næ vnt var kirken i 1885 indviet uden 
spir, men allerede i 1889 kunne man påbe
gynde opbygningen af spiret. Spiret blev be
lagt med skiffer, der blev lagt i blå, grønne og

røde skiffersten i et geometrisk mønster, og 
toppen blev dækket af forgyldte kobberpla
der. Dette arbejde blev lagt i hænderne på 
blikkenslagermester Wilh. Steinfath i Kol
ding, der ligeledes udfærdigede tegningerne 
til mønstret. Forgyldningen af den øverste 
top samt korset blev udført af hofforgylder 
Mogensen i København, der garanterede, at 
forgyldningen ville holde mindst 40 år. Reg
ningen for forgyldningen lød på 437,44 kr. 
plus 29 kr. for rejse og ophold til den svend, 
der havde assisteret ved korsets opsætning. 
Wilh. Steinfath skrev en regning på 2.031,40 
for sit arbejde og materiale.

Fra indvielsen havde man taget til takke 
med det harmonium, man havde med fra 
Vennelyst-kapellet, men Storp mente, at når 
man nu havde en rigtig kirke, skulle man også

Set. Michaels Kirke, som den så ud ved indviel
sen i 1885.
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Kirkens orgel fra 1890. Orglet er stadig i brug.

have et rigtigt orgel. Orgelet blev bestilt hos 
orgelbygger Friedrich Fleiter i Münster og an
kom til Kolding med jernbane i december 
1890. Det kostede 3.000 mark. Det var ikke 
et stort orgel og havde kun 2 registre, men der 
var både manuale og pedal, så de meget vel- 
klingende registre kom til deres fulde ret. Det 
er i øvrigt det samme orgel, som i dag findes i 
kirken.

Nu manglede man kun klokker for at det 
hele var fuldendt, og pastor Storp bestilte to 
klokker hos den berømte klokkestøber Edel- 
brock i Westfalen, som lovede, at de to klok
ker ville være i Kolding til julen 1892, men 
det holdt ikke stik, og man måtte fejre julen 
uden klokkeringning. Den største af klokker
ne hedder Maria og vejer 1,3 ton, den anden 
klokke er lidt mindre på 800 kg og hedder 
Clemens. Inskriptionen på Maria-klokken ly
der således: ”Hver dag hilser jeg dig trende 
gange, Maria. Meddel du mig trende gange

Guds Riges velsignelse”. Klokken er prydet 
med et relief efter Albrecht Dürer. Den m in
dre klokke prydes af et billede af pave C le
mens, og inskriptionen lyder: ”Til den hel
lige Clemens ære har Clemens givet mig. O, 
himmelske Clemens, se nådigt ned til give
ren”. Klokkeindvielsen fandt sted den 13. 
april 1893 og afsluttedes med en festlig sam
menkomst, men kun for mænd, i festsalen på 
det nærliggende Alhambra, hvor værtinden 
fru Christensen havde forberedt et overdå
digt festmåltid. Der blev både holdt taler og 
sunget sange, og en af sangene sluttede såle
des:

Vort klokkepar i tårnets top 
til helligt kald nu sving dig op, 
og ring det ud med hellig fryd: 
vor tro har atter fået lyd 
i Ansgars land, i danevang 
har sandheds lære atter klang

Clem ens Storp blev efter 19 år i Kolding 
hjem kaldt til Tyskland i 1901. Hans store 
indsats og ikke mindst hans økonomiske bi
drag bliver naturligvis husket den dag i dag, 
således sidder en mindeplade i kirkens våben
hus, og Industriforeningsgade blev senere om
døbt til Clemensgade. Nu fulgte 3 præster om 
hvem vi ikke har så megen information, og 
der skete så vidt vides heller ikke meget for
andring i kirken.

JAKOB OLRIK OG J. VAN RIJKEVORSEL

I 1923 kom Monsignore Jakob d r i k  til Kol- 
dingmenigheden som sognepræst, og så skete 
der igen ændringer i kirken. Monsignore Ja
kob Olrik var danskfødt og den hidtil eneste
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Set. Michaels Kirke set fra Stejlbjerg, ca. 1895.

danskfødte præst, kirken har haft. Kort tid 
efter hans tiltræden tilbød en skånsk kunst
nerinde ved navn Gisela Trapp at dekorere 
kirken med kalkmalerier, men da man endnu 
ikke havde opgivet at udbygge kirken med 
tværskibe, mente Olrik, at det ville være en 
dårlig ide at male på vægge, der evt. senere 
skulle rives ned, og foreslog i stedet Gisela 
Trapp, at hun kunne udføre skitser til brode
rede vægdekorationer -  også kaldet tjælder, 
der så kunne danne grundlag for kalkmale
rier.

Skitserne blev ophængt i kirken, og dags
pressen meddelte, at alle interesserede kunne 
komme og bese værkerne, hvilket flere hun
drede koldingensere benyttede sig af. Olrik 
havde opsat indsamlingsbøsser, så de besø
gende kunne give et bidrag til broderigarn, og 
broderierne blev siden udført af Agnesfor-

eningens unge piger og ophængt i kirken ved 
særlige lejligheder.

Det er almindelig skik, at katolikkerne fej
rer midnatsmesse julenat. Det havde menig
heden i Kolding ikke tidligere praktiseret, 
men det rådede Olrik bod på. Den første mid
natsmesse blev annonceret i dagspressen og 
blev et tilløbsstykke, hvor flere hundrede 
måtte opgive at få plads. De, der havde fået 
en plads i kirken, kunne i øvrigt besigtige en 
statue i flere farver af Josef med Jesusbarnet,

Josef-statuen, der blev skænket kirken a f N y  
Carlsberg Glyptoteket.
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som man havde fået af Helge Jacobsen, Ny 
Carlsberg Glyptoteket, der havde skaffet den 
fra Paris. Statuen havde fået plads ved den 
forreste pille i nordsiden, men ved senere æ n
dring af kirken blev den opstillet i våbenhu
set, hvor den i dag befinder sig lige inden for 
døren.

I 1932 forlod Monsignore Olrik Kolding og 
hans efterfølger blev J. van Rijkevorsel, der 
stod for indsamling til et nyt alter, der kunne 
indvies ved kirkens 50 års jubilæum i 1935. 
Alteret var et pompøst marmoralter i flere 
farver og en meget markant del af indretnin
gen. Det erstattede det af Franciscussøstrene

forærede egetræsalter. I Rijkevorsels tid blev 
der ligeledes bygget et lille kapel, hvor der var 
adgang til orgel, og hvor såvel skriftestolen 
som døbefonden blev placeret.

Pastor Rijkevorsel trak sig tilbage efter 12 
år i 1944 på grund af dårligt helbred. Han 
døde i 1949 og blev begravet fra Set. Michaels 
Kirke. Efter Rijkevorsel kom pastor Nölke til 
kirken, og i 1950 tiltrådte pastor Bertling. 
Han tjente kirken til sin død i 1997 og var 
sognepræst i 40 år. Pastor Kerkhofs afløste 
ham som sognepræst i 1990.

Allerede under Clemens Storp blev Set. 
Michaels Skole grundlagt og indrettet i den

Kirkerummet, som det så ud på Monsignore Olriks tid.
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daværende præstebolig. Senere flyttede sko
len til en af tømrermester Møller købt ejen
dom. I 1924 købte Olrik en ejendom af guld
smed H.C. Christensen. Ejendommen var 
nabo til kirken og blev indrettet til skolebrug. 
Da man senere udvidede skolen, blev tanken 
om en korskirke opgivet.

BERTLING MODERNISERER KIRKEN

Da pastor Bertling tiltrådte i 1950, var der 
stort set ikke sket nogen vedligeholdelse eller 
fornyelse i 20 år. Han startede med at ændre 
det pompøse marmoralter. De mange farver 
faldt ikke i hans smag, og alteret synede for 
stort i forhold til den smalle kirkebygning. 
Overdelen af alteret blev fjernet, så kun al
terbordet stod tilbage. Kirken fik foræret et 
nyt mindre tabernakel. Det gamle blev ind
muret i væggen i sakristiet, hvor det i dag tje
ner som sikringsskab.

Pastor Bertling lod også spiret over prædi
kestolen fjerne, og der kom nye lampetter på 
væggene. Det store kors fra marmoralteret 
blev ophængt på korvæggen. Den hidtidige 
Mariastatue af gips manglede efter Bertlings 
mening ynde og værdighed og blev derfor 
erstattet af en ny skåret i lindetræ af kunst
neren H. Wehrenberg i Münster. Tjælderne, 
som Olrik i sin tid lod ophænge, blev fjernet, 
og på væggene blev ophængt 14 korsvejsbil
leder i træramme. Hvor disse billeder, der er 
malet på kobberplader, kom fra, er uvist. Dis
se ændringer blev betalt med penge fra en 
afholdt basar i skolens nybyggede gymnastik
sal i 1952. Der blev endda også penge til nye 
tæpper foran alteret.

Pastor Bertling var heller ikke tilfreds med 
kirkens dimensioner, der jo som tidligere be-

Pastor Georg Bertling, ca. 1965.

skrevet oprindelig var bygget med henblik på 
tilbygning af sideskibe til en korskirke, hvil
ket jo blev umuligt, da skolen blev bygget. 
Der var imidlertid ikke penge til en udvi
delse. H jælpen kom dog alligevel fra skolen, 
idet elevtallet efterhånden var kommet op 
på et niveau, hvor ikke alle elever kunne 
være i kirken på en gang. Han henvendte sig 
derfor til Set. Hedvig søstrene, der drev sko
len, for at få dem til at bidrage til betalingen 
af en udvidelse af kirken, hvilket han fik til
sagn om.

41



Han fik derfor arkitekt H. Noes-Pedersen, 
Kolding, til at tegne de to sideskibe. Arbejdet 
blev påbegyndt i 1962, og den 31. marts 1963 
kunne man sammen med biskop Th. Suhr 
indvie det renoverede kirkerum. I byggepe
rioden holdt man søndagsmesserne i skolens 
gymnastiksal. Vi var nogle elever, der i sidste 
time lørdag lagde filtmåtter ud på gulvet og 
satte bænkene på plads. Disse var i ugens løb 
stablet i den ene ende af salen. Præstens spi
sebord blev hentet i præstegården og brugt 
som alter.

I forbindelse med renoveringen blev også 
alteret fornyet. Det store marmoralter blev 
erstattet af et mere enkelt alter udført i træ og 
placeret, således at præsten nu stod med front 
mod menigheden, hvilket var i pagt med den 
nye liturgi, som man havde besluttet i Rom. 
Senere blev også kirkebænkene udskiftet til 
et mere moderne design, ligesom de gamle ly
sekroner blev erstattet af nye.

De 14 korsvejsbilleder af kobber blev taget 
ud af trærammerne og placeret i en fordyb
ning i muren mellem vinduerne i de nye side
skibe. De sidder nu med en smal messingram
me på sort baggrund -  7 på hver side -  og er 
på den måde en integreret del af kirkerummet

I anledning af kirkens 80 års jubilæum  i 
1965 blev døbefonten udskiftet. Arkitekt P.C. 
Platz, der var arkitekt på Noes-Pedersens teg
nestue, tegnede den nye døbefont, der blev 
udført i poleret norsk granit. Selve dåbsfadet 
var i sølv og blev fremstillet hos Cohr i Frede
ricia. Samme år fik man en flot ny lysestage til 
påskelyset. Stagen var en gave fra en kvinde
lig skolelærer fra Østpreussen, der ønskede at 
vise sin taknemmelighed for den hjælp, hun 
under krigen havde modtaget i Danmark.

I 1966 fik man for første gang et menig-

Kirkerummet umiddelbart efter udvidelsen. M an  
ser endnu de gamle kirkebænke samt kirkeruder
nes erstatning a f glassten.

hedsråd, og i 1968 kunne man indvie det nye 
sakristi, ligeledes tegnet af arkitekt Platz. Med 
sakristiet fik kirken det udseende, som den 
har i dag.

Da nu kirkerummet var indrettet på en 
tilfredsstillende måde, kom turen til glas
mosaikken. De gule glassten, der var i kor
væggen bag alteret, var ikke tidssvarende, og 
ifølge pastor Bertling ville de passe bedre på 
et badeværelse end til koret i en kirke. Bert
ling allierede sig med kunstneren Nis Schmidt

42



i Viuf, der selv var katolik og havde erfaring 
med kirkekunst. Nis Schmidt udførte korru
den i glas og beton sammen med glarmester- 
firmaet Frese i København. Pengene til kor
ruden blev indsamlet i menigheden og var en 
gave til kirken i forbindelse med kirkens 100 
års jubilæum i 1982.

Nis Schmidt skriver selv om symbolikken i 
jubilæumsskriftet fra 1982 bl.a.:

”Lyset fra oven (Guds lys) vælder ned over 
denne jord og velsigner den. Dette er udtrykt 
i de gule bølger af lys ovenfra, hvis centrum 
ligger uden for rummet, derfor er farverne 
stærkest foroven i ruden og lyset mest intenst 
her. Tolv flammetegn symboliserer pinsens 
under, Guds kraft stiger ned over apostlene, 
kirkens første vidner -  også Helligåndens kraft 
kommer ovenfra. Bag krucifikset er der en lys 
cirkel omgivet af tornekronen: opstandelsens 
sol gennem langfredags lidelse. Det hele om
sluttes af nogle store betonbånd i en løgagtig 
form: ud af denne velsignede jord vokser vi 
op mod Gud -  op i lyset. Altså er der to be
vægelser i ruden: En ovenfra, som udtrykker, 
at Guds lys og ånd giver liv til denne verden, 
og en nedefra, der udtrykker dette livs svar og 
vækst opad mod det guddommelige lys. Li
vets to poler.”

Alle var meget begejstrede for den nye kor
rude, og Bertling gik herefter sammen med 
Nis Schmidt i gang med en fornyelse af alle 
ruderne. De begyndte med de to sideruder i 
koret. Som tema valgte de her den brænden
de tornebusk samt vandet, Moses slog af klip
pen. Begge ruder blev atter fremstillet i sam
arbejde med giarmesterfirmaet Frese og udført 
i glasmosaik med mundblæst glas. Mod syd 
er den brændende tornebusk udført i varme 
røde farver, medens ruden mod nord med

Korruden i glas og beton udarbejdet a f glarmester- 
firmaet Frese efter ide og tegning a f Nis Schmidt.

vandmotivet blev udført i kølige blå farver. 
Ruderne er dateret 1985.

I forbindelse med tilbygningen af sideski
bene blev der indsat 12 smalle ruder ca. 2 m 
høje i hver side. Nis Schmidt allierede sig 
denne gang med en af firmaet Freses medar
bejdere Herbsgaard, der var blevet selvstæn
dig. Motiverne hertil fandt man i Frans af As
sisis ”lovsang”: Vinden, månen, luften, sky
erne, vandet, ilden, markens frugter, græsset 
og døden. Disse ruder var takket være menig
hedens ihærdige indsats opsat allerede i 1987.

Det var pastor Storp, der skænkede os kir
ken i 1885, men det var Pastor Bertling, der 
ændrede den til den moderne kirke, vi har i 
dag.
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Til venstre korets siderude mod syd, der viser 
den brændende tornebusk. Til højre korets side
rude mod nord, der symboliserer det vand, som 
Moses slog ud a f klippen.

DE SENESTE ÆNDRINGER

Efter 40 års tjeneste som sognepræst blev pa
stor Bertling i 1990 afløst af Henri Kerkhofs, 
der stadig er kirkens sognepræst. I hans tid er 
der kun sket mindre ændringer. Kommuni- 
onsbænkene foran alteret er fjernet, og døbe
fonten er flyttet fra sideskibet til en plads på 
alterforhøjningen. Der blev i 1995 indkøbt 
sædehynder og knæpuder til kirkebænkene 
og knæfaldene, der hidtil kun havde været i 
træ. Der er blevet installeret højttaleranlæg 
med teleslynge i kirken, og lampetterne i si
deskibene er udskiftet.

Pastor Kerkhofs store opgave har været

vedligeholdelse af kirkens ydre. Således m åt
te man i 1995 udskifte kirkens gamle zinktag
render, nedløbsrør og skotrender med kobber 
udført af VVS firmaet Brdr. Clement. I 1997 
kunne skolen indvie en idrætshal, hvor der 
på 1. salen var indrettet et menighedslokale, 
men da pastor Bertling samme år døde, be
gyndte man at spekulere over fremtiden for 
den 150 år gamle Venne lyst-ejendom, hvor 
Bertling boede. Bispedømmet havde købt en 
ejendom på modsat side af kirken til pastor 
Kerkhofs, da han kom til byen. En tiltrængt 
renovering af Vennelyst-ejendommen ville 
blive for kostbar, så der blev lagt planer for en 
ny bygning med præstebolig og menighedslo
kale i tilknytning og sammen med kirken.

Tegning af det nye menighedshus blev lagt 
i hænderne på arkitekterne Ove Hjorth og 
Børge Poulsen. Projektet blev beregnet til at 
koste omkring 6 mio. kr., og i 2001 gav Kol
ding Kommune tilladelse til, at man kunne 
rive Vennelyst-ejendommen ned og bygge et 
nyt menighedshus, der kunne indvies af bi
skop Kozon den 23. marts 2002. M enigheden 
havde bl.a. med køb af modelmursten ind
samlet 325.000 kr., medens resten af penge
ne blev tilvejebragt af såvel bispedømmet, de 
tyske katolikkers Bonifatiuswerk, Præm on- 
stratenserordenen, hvortil pastor Kerkhofs 
hører, samt Set. Hed vigsøs trene. Menigheden 
fik nu egne møde- og forsamlingsfaciliteter, 
som i dag bruges flittigt til møder og kirke- 
kaffe efter søndagsmessen en gang om m åne
den, ligesom menighedens medlemmer har 
mulighed for at låne lokalerne i forbindelse 
med sammenkomster og familiefester.

I 1999 fik man stormskade på spiret, der 
måtte repareres for 20.000 kr. og samtidig 
blev det klart, at taget trængte til en udskift-
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ning, en opgave, der i første omgang blev 
budgetteret til godt 5 mio. kr., men da det er 
blevet sværere at skaffe økonomiske midler, 
blev opgaven delt i 2 etaper, således at kirke
spiret skulle renoveres først. De tyske katolik
ker, der tidligere har bidraget med store be
løb, har fået mange nye udfordringer i bl.a. 
det tidligere Østtyskland og er ikke i stand til 
at yde så meget mere. Set. Hedvigsøstrene 
har også tidligere givet store bidrag, men er 
ikke mere repræsenteret i Kolding. Den ka
tolske kirke modtager ikke støtte fra staten i 
form af kirkeskat, men menighedsmedlem
merne opfordres til at yde frivillige bidrag til 
kirken, bidrag, der også skal dække bispe
dømmets økonomi. M enigheden i Kolding 
består af ca. 750 medlemmer fordelt på godt 
380 husstande. Desværre er det kun et fåtal af 
dem, der betaler bidrag til kirken.

Renoveringen af kirkespiret blev, som man
ge koldingensere bemærkede, igangsat i efter
sommeren 2011. Vejrhanen var for længst 
faldet ned, men blev ved renoveringen erstat
tet af en ny, og hvor man i 1885 benyttede en 
blanding af skiffer, zink og jernsøm, er reno
veringen nu udført med kun kobbersøm og 
kobbergrater, således at den galvaniske tæ 
ring undgås. Tårnlugerne var tæret i trævær
ket og er nu udskiftet og med nye pyntebeslag 
i kobber. Skifferdækningen er udført i 2 far
ver for at opnå det samme mønster som op
rindelig. Der er anvendt en grå skiffer fra Spa
nien samt en rød skiffer fra Wales. Arbejdet 
er udført af firmaet Th. Hansen fra Køben
havn, mens tømrer-, smede- og murerarbejdet 
er udført af lokale håndværkere. En fin gengi
velse af det oprindelige spir findes i Bent Pe
tersens artikel om kirken i Vejle Amts Årbog, 
1986.

Det store kors var tidligere blevet reduce
ret i sin udsmykning, idet det var rustent og 
der var fare for, at dele deraf ville falde ned. 
Nu blev korset renoveret og med hjælp fra 
billeder bragt tilbage til sin oprindelige form. 
Korset er behandlet, så det skulle kunne hol
de i mange år. I bunden af korset sidder en 
kugle, hvor der i forbindelse med renoverin
gen blev ilagt en tidskapsel, dels skrevet af pa
stor Kerkhofs, dels af firmaet Th. Hansen. 
Tidskapselen giver en beskrivelse af nutiden, 
bl.a. dagligvarepriser, lønninger etc. samt op
lysninger om håndværkerne.

Kirke og menighedshus, som det ser ud i dag.
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1981 : TYPOGRAF-LOCKOUT OG STRIPTEASE I MØRKE

AF LARS GREGERS HANSEN

Det var urolige tider i den danske bladverden 
fra sidst i 1970erne til først i 1980erne. 1 1977 
udkom Berlingske Tidende ikke i 141 dage, 
og rundt om i landet rumlede det i tiden der
efter med konflikter og avisløse dage. Det var 
typograferne, der aktionerede i deres kamp 
for at sætte sig på den nye, elektroniske tek
nik, som betød farvel til blyet.

Dansk Typograf Forbund var dengang en 
magtfuld organisation, som kunne lamme ud
givelsen af dagblade. De havde tilkæmpet sig 
høje lønninger, ret korte arbejdstider og af
spadseringsregler, der holdt mange i kunstig 
beskæftigelse. Og så havde de et trumfkort i 
hånden: Bladudgivernes manglende solidari
tet. Hvis én avis ikke udkom, kunne konkur
renterne sætte dagens oplag op, og det gjorde 
de. Derfor var mange bladudgivere bløde i 
knæene, når typograferne stillede krav.

Harmen over de konfliktende typografer 
var efterhånden udbredt hos avisernes abon
nenter, og i 1981 kom det til det store opgør. 
I Dansk Arbejdsgiverforening var tålmodig
heden ved at slippe op, og pludselig fik man 
hjælp fra uventet kant. I LO var man også 
træ t af de evigt krævende og strejkende typo
grafer, og tidligere typografformand, Dan Lun- 
drup, kan i en nyligt udkommet bog fortælle, 
at DA-direktør Hans Skov Christensen og 
LO’s cheføkonom Poul Nyrup Rasmussen stak 
hovederne sammen. De udtænkte en plan,

som ville bringe typograferne på glatis i de 
forestående overenskomstforhandlinger i 1981. 
Det var et mæglingsforslag, som de vidste, ty
pograferne ville sige nej til, hvad de også gjor
de med det resultat, at typograferne blev lock- 
outet fra de danske aviser, indtil de var pa
rate til at acceptere overenskomstforslaget.

Lockouten trådte i kraft den 27. marts 1981, 
og dermed begyndte en bladkonflikt, som ko
stede udgiverne over en halv milliard kroner 
og blev begyndelsen til enden for Dansk Ty
pograf Forbund.

Kolding Folkeblad var dengang byens avis 
med et oplag på over 21.000, mens konkur
renten Jydske Tidende havde ca. 2500 abon
nenter i Kolding. Jeg var blevet ansat som 
chefredaktør i 1978 med såvel det redaktio
nelle som det økonomiske ansvar for avisen. 
Mit budget var ved ansættelsen på 30 mio. kr, 
og det lyder måske ikke af så meget, men når 
man betænker, at avisen i 1978 kostede 2 kr. 
i løssalg og 135 kr. i kvartalsabonnement, og 
en chefredaktørs årsløn var 180.000 kr., så 
sætter det tingene i relief. Og budgettet steg i 
de følgende år til 70 mio. kr. Til mit job hørte 
avisens drift og ansættelse og afskedigelse af 
medarbejdere, blot ikke avisens forretnings
fører, der var ansat af De Bergske Blades ho
vedkontor i Holstebro. Folkebladet var den
gang en guldgrube for ejerne, som var efter
kommere af Ohr. Berg.
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FORBEREDELSER TIL DEN NYE TEKNIK

Folkebladet havde i årene op til konflikten 
forberedt sig på den nye teknik. Avisen havde 
arbejdet en del med fotosats, altså papirmon
tager i stedet for blysats, men kun i en enkelt 
afdeling. Hovedparten af produktionen fore
gik i bly, som blev sat på de gamle sættem a
skiner. Selv havde jeg søgt at sætte mig ind i 
den nye elektroniske avisteknik, idet min tid
ligere arbejdsplads, Fyens Stiftstidende, hav
de sendt mig til USA for at besøge en række 
aviser med ny teknik og de amerikanske dag
blades forskningscenter.

For at forberede Kolding Folkeblads med
arbejdere til fremtidens avisfremstilling tog 
en større gruppe fra alle afdelinger på studie
tur til en svensk avis. Det skete med to lejede 
fly fra Vamdrup Lufthavn, og omhyggelig som 
han var, havde forretningsfører Bernth Has
selager fordelt os i flyene, så hvis det ene styr
tede ned, kunne medarbejderne i det andet 
fly alligevel klare at få en avis ud. Det kneb 
lidt med at få bladets typografer interessere
de, men de stillede da med en enkelt medar
bejder. Små grupper fra forskellige afdelinger 
aflagde derefter besøg hos nogle danske blade, 
der havde taget springet ud i det nye. Sam
men med driftsleder Bjarne Christensen og 
journalisternes tillidsmand, Ole Tronhus, fløj 
jeg senere til det nordlige Finland for at del
tage i et seminar om ny teknik.

Avisen havde afskaffet de tunge blyvalser 
til trykpressen, som var blevet bygget om, så 
vi kunne trykke med NAPP-plader. Det var 
lette plader med fotopolymer-belægning, som 
avissiderne kunne fotograferes over på. U d
styret blev leveret af et amerikansk firma, og 
det var ikke billigt. Dengang stod en arne-

Kolding Folkeblad, Jernbanegade 35 i 1980- 
erne.

rikansk dollar i 6 danske kroner. Men vores 
brave forretningsfører, Bernth Hasselager, 
havde det med at trække betalingerne for at 
spare, og det skulle han aldrig have gjort, for 
da amerikanernes tålmodighed var opbrugt, 
og de rykkede for betalingen, kostede en 
amerikansk dollar over 10 kr. Det var en al
vorlig bet. Og så havde vi også anskaffet foto
sættemaskiner, som kunne producere foto
sats.

VARSLING I GOD TID OG SÅ LOCKOUT

Nu manglede vi blot at omlægge hele pro
duktionen ved at indføre skærme til hele re
daktionen og til typograferne. Og så det al
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lervigtigste: En aftale om, hvem der måtte 
betjene det nye udstyr.

Kolding Folkeblad havde dengang 63 typo
grafer. Dem inviterede forretningsfører Bernth 
Hasselager og jeg til et orienteringsmøde en 
søndag formiddag i februar 1981. Jeg forkla
rede, at Folkebladet ville indføre den nye tek
nik. En konflikt var forestående, og den ville 
vi benytte til at bygge bladets tekniske afde
linger om, så vi kunne være klar til at bruge 
elektronikken, når konflikten var overstået. 
Jeg gjorde også opmærksom på, at der med 
den nye teknik ikke var brug for 63 medarbej
dere. Vi ville satse på 40 typografiske medar
bejdere. Der blev forståeligt nok diskussion, 
men typograferne tog det pænt. Måske, hvem 
ved, troede og håbede de på, at det ikke kom 
til en konflikt. Og en del af dem begyndte at 
søge og fik arbejde i andre brancher. Andre 
gjorde klar til at lade sig pensionere eller at gå 
på efterløn.

I de følgende uger trænede vi brugen af 
skærme i et lokale på redaktionen. Typogra
ferne blev også inviteret, og en del af dem 
deltog. Det var jo en løjerlig ting, at bladets 
journalister skulle undervise bladets typogra
fer i at behandle artikler. Men forklaringen 
var, at avisens redaktionschef, Erling Grau, 
og driftsleder Bjarne Christensen havde ud
tæ nkt et enkelt program med simple kom
mandoer til brug for redaktionen. Det samme 
program ønskede vi at lade typograferne ar
bejde med.

Den 27. marts 1981 kom så den lockout, 
der omfattede samtlige danske dagblade und
tagen Jyllands-Posten, Aktuelt og Informa
tion, der ikke var medlemmer af Arbejdsgi
verforeningen. Nogle dage før tilbød jeg ty
pografernes fællestillidsmand, Povl H enrik

sen, en aftale om 40 typografiske arbejdsplad
ser, når konflikten var løst. Svaret var nej.

I dagene op til lockouten oplevede vi det 
helt rørende, at nogle maskinsættere opsøgte 
enkelte af redaktionens medarbejdere for at 
fortælle dem, hvordan bestemte ord skulle 
staves. Gennem  årtier havde disse maskin
sættere nemlig rettet i bestemte journalisters 
manuskripter, hvor de samme stavefejl op
trådte igen og igen. Og med skærmbehand
lingen af journalisternes artikler faldt korrek
turlæsningen væk, så de skrivende ikke læ n
gere kunne forlade sig på maskinsætternes 
dygtige danskkunnen.

TEKNIKKEN RØMMES

Det var selvfølgelig med vemod, ikke mindst 
hos maskinsætterne, at de forlod avisen, for 
de vidste jo, at alt det velkendte, gamle ud
styr ville være væk, når de engang kom til
bage. På en af sættemaskinerne fandt vi en 
seddel, skrevet af maskinsætter Arne John
sen. Der stod: ”Farvel maskine -  og tak for 
et godt samarbejde. Din for altid. Operatør 
Johnsen”.

Da det tekniske personale havde forladt 
avisen, gjorde vi klar til at bygge om. Der var 
truffet aftale med Victor Petersen, Ribe, som 
bl.a. levede af at opkøbe og sælge forældet 
udstyr fra dagblade. Han gik i dagbladskredse 
under navnet Victor Fidus, men bedyrede al
tid, at tilnavnet kom fra besættelsestiden, da 
hans dæknavn var ”fidusen”. Han var i øvrigt 
kendt som kunstmæcen, og hans store sam
ling af J.F. Willumsens værker, bl.a. skitser og 
udkast, der belyser kunstnerens arbejdsmeto
der, åbnedes 1969 for offentligheden i Ribe. 
Victor Petersen, som havde været chefredak-
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Victor Petersen følger sine folks arbejde. Her demonteres kalanderen, som havde præget mange tusinde 
papmatricer med hele avissider, der skulle støbes til trykplader til rotationspressen. Foto: P. Thastum.

tør for flere aviser, havde kendt min bedstefar, 
chefredaktør A.W. Johannessen, Vejle Amts 
Folkeblad. Vi havde aftalt med Victor Peter
sen, at han måtte få alt udstyr fra Folkebla
dets tekniske afdelinger mod at tage det ned 
og fjerne det.

Det gik han og hans medarbejdere så i gang 
med, straks lockouten begyndte. For at få de 
tunge Linotype sættemaskiner ud, blev der 
slået hul i murene, og kraner bugserede ma
skinerne ud. Så blev de stillet op på række på 
fortovet i Jernbanegade til stor undren for

fodgængerne, inden maskinerne blev afhen
tet af lastbiler. Fra fortovet solgte Victor Pe
tersen et par sættemaskiner til lokale bog
trykkere. Uheldigvis faldt et par af de andre 
maskiner under transporten ned fra lastbi
lerne, men ifølge Victor Petersen var de solgt 
til tyrkiske dagblade og godt forsikret, så 
skade led han i hvert fald ikke. Han var i øv
rigt far til de tre unge mennesker, der senere 
blev kendt som Jydebrødrene for deres cy
keleventyr i Kina.

Arbejdet gik hurtig og effektivt, og så kun-
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Sættemaskinerne fyldte godt op på fortovet ud for bladhuset. Foto: P. Thastum.

ne håndværkerne rykke ind. Der skulle føres 
kabler i massevis, lægges nye gulve, opsættes 
nye lofter og monteres ventilationsanlæg.

JOURNALISTERNE SAGDE OP

Men midt i det hele skete noget helt uventet. 
Dansk Journalistforbund gik i aktion. For
bundet havde ikke strejkeret, og journalister
ne opsagde kollektivt deres stillinger fra maj. 
Om det var for at støtte typograferne eller for 
at gennemtvinge en bedre overenskomst, skal 
jeg ikke kunne sige, men aktionen var højst 
usædvanlig. Blandt bladudgiverne blev den 
kaldt for striptease i mørke, for aviserne var jo 
i forvejen lammet af typograf-lockouten. Vi

havde håbet, at typografkonflikten ville vare 
længe nok til at omlægge til den nye teknik, 
og det ønske blev til overmål indfriet.

Nu manglede Folkebladet altså både ty
pografer og journalister. Fra maj var kun HK- 
personalet, funktionæ rer i salgsafdelingen, 
den tekniske ledelse samt forretningsfører 
Bernth Hasselager, medredaktør Frede Jør
gensen og jeg i dagligt virke i bladhuset.

Og så var der avisens fire journalist-prakti
kanter, som ikke måtte strejke. Det var Flem
ming Mønster, Villy Vestergaard, A nette Jor- 
sal og Charlotta Ulrika Jäderberg. Dem for
søgte Frede Jørgensen og jeg at holde beskæf
tiget. De stod bl.a. for daglige opringninger til 
bedemænd, så vi kunne bringe en oversigt
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over, hvem der var døde, mens avisen ikke 
udkom. Her kom Flemming Mønster engang 
galt af sted. Han mente, at han havde ringet 
til en lokal bedemand, men han havde fået 
forbindelse til Nordchokolad. Uden at høre, 
hvad stemmen i den anden ende sagde, præ
senterede Flemming M ønster sig og spurgte. 
-  Har I nogen døde i dag? Nu ville tilfældet, 
at det var en ny medarbejder, der passede te
lefonen hos Nordchokolad, og han sagde, at 
det ville han undersøge. Så vendte han til
bage med beskeden, at der absolut ikke var 
nogen døde på virksomheden, og om M øn
ster ikke var klar over, at han havde ringet til 
Nordchokolad. Det var Mønster ikke, og be
skæmmet lagde han røret på.

Stilhed på bladet en sen martsdag i 1981 uden ty
pografer. Redaktionssekretær Bent Petersen ryd
der op, for han skal også ud i konflikt, idet hans 
forbund har opsagt de redaktionelle medarbejde
res stillinger. Endnu står der skrivemaskiner i 
redaktionssekretariatet, men da medarbejderne må
neder senere kom tilbage, var det skærme, de 
skulle bruge. Foto: P. Thastum

Da nu avisen var uden typografer og jour
nalister, besluttede jeg at sige tak til en invi
tation fra DSB Rejsebureau i Kolding til en 
rejse til Kenya. Flere dagblades medarbejdere 
deltog, bl.a. min tidligere kollega Inge Holm 
Knudsen fra Morgenposten. Mens de andre 
journalister havde til opgave at skrive artikler 
for at fremme interessen for turistmålet, hav
de jeg sat mig for at planlægge en læserrejse 
til Kenya, når der engang blev ro på avisfron
ten. Det fik vore fire praktikanter til at kon
struere en morsom og sarkastisk artikel, som 
de lagde på mit skrivebord. Heri stod bl.a.:

”Torsdag den 30. april tog Kolding Folke
blad afsked med sine 10-15 mest uduelige 
journalister og overdrog det fulde redaktio
nelle ansvar for avisen til bladets fire talent
fulde praktikanter.

-  Vi ser med stor glæde frem til denne 
nye udvikling, siger bladets endnu fungeren
de chefredaktør, Lars Gregers Hansen, fra sit 
eksil i Kenyas jungle. Det kan kun give en 
bedre og mere engageret avis, idet min åre
lange erfaring med de afskedigede journali
ster har overbevist mig om, at her var der 
intet at bygge på. Derfor er det en stor let
telse for mig -  eller mere præcist en gave fra 
himlen -  at journalisterne nu selv indser si
tuationen og selv tager deres gode tøj og 
går. Det går nu mod bedre tider i dansk blad
verden, siger chefredaktøren i telefonen, 
mens han lægger an til skud mod en ind
født, som er ved at mase sig ind i telefonbok
sen”.

Hvor må de have moret sig kosteligt, disse 
journalistspirer, som var alene hjemme med 
redaktør Frede Jørgensen.

Min artikel om Kenya blev bragt, da Kol
ding Folkeblad i august var på gaden igen, og

51



det blev til en læserrejse med G itte Stæhr 
Hansen som turleder.

Sammen med Peter Thastum, som stod for 
Folkebladets fotoafdeling og klichefremstil- 
ling, fik jeg også realiseret en gammel drøm. 
En ekspedition på Kolding A. Den idé havde 
jeg forgæves forsøgt at få bladets journalister 
til at opfylde. Nu gjorde Thastum og jeg det i 
en lånt kano. Han tog mange fotos, og jeg 
skrev en malende beretning om en halv dags 
oplevelser på åen, hvilket i øvrigt bragte mig 
på kant med sportsfiskerne. Og jeg husker ty-

Peter Thastum og jeg drog en dag på ekspedition 
på Kolding A  for at lave en reportage om oplevel
serne, 1981.

deligt kommentarerne, da vi padlede ind i 
lystbådehavnen, fra Koldings frokostnydende 
sportssejlere oppe på deres dæk: -  Gudenåen, 
det er den anden vej !

Da de nye lokaler i den tekniske afdeling 
nu var færdigindrettede, inviterede vi det ad
ministrative personale og journalisterne, der 
jo formelt ikke var ansatte længere, sammen 
med deres familier til at komme og se resulta
tet. Og de strømmede til. Vi fik også besøg af 
Kolding Politiforening, som en aften kom og 
så vores nye teknik.

I begyndelsen af juni begyndte ventetiden 
på en konfliktløsning at føles lang, men så 
lysnede det lidt. Journalistforbundet løsnede 
en smule. Man kunne spore uro blandt jour
nalisterne, som var frustrerede over tiden i 
tomgang. Jeg dristede mig til at tage kontakt 
til tillidsmanden for de redaktionelle med
arbejdere på Berlingske Tidende, og han be
kræftede, at utålmodigheden var så stor, at 
der mumledes om at stifte et nyt forbund, 
hvis der ikke snart skete noget.

Det må have været denne gærende uro og 
det store dræn i journalistforbundets kasse, 
der var årsag til, at 35 danske dagblade blev 
”løsladt” fra konflikten. Det skete samtidig 
med, at lockouten mod Dansk Typograf For
bund skulle ophøre den 15. juni. Men da 
journalisternes overenskomst endnu ikke var 
på plads, holdt deres forbund 9 dagblade, her
iblandt Kolding Folkeblad, som ”gidsler”.

POLITIET STOD KLAR

Fra De Bergske Blades hovedkontor fik jeg i 
ugen op til den 15. juni ordre på at udgive en 
ugeavis, straks det var muligt at få typografer 
i arbejde. Det var vores salgsafdeling helt med
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på, og jeg holdt et møde med avisens HK- 
personale, der jo ikke var omfattet af nogen 
konflikt. De bakkede enstemmigt ideen op 
anført af deres tillidsrepræsentant, Else Guld- 
berg, der selv havde en høne at plukke med 
typograferne, idet enkelte af dem havde væ
ret truende over for hende. Den totale opbak
ning skyldtes blandt andet, at konkurrenten 
Jydske Tidende ville udkomme og -  endnu 
værre -  salgskonsulenter fra deres ugeavis, 
Kolding Ugeavis, var særdeles aktive for at 
kapre sig kunder fra byens største og lammede 
annoncemedie, altså os.

Så tog jeg kontakt til Dagbladenes Ar
bejdsgiverforening (DDFF), og de kunne for
tælle, at hvis vi lukkede alle typografer ind, 
så var de straks genansat. Og da vi ikke havde 
forhandlet bemandingen af den tekniske af
deling på plads, så skulle vi ikke genansætte 
samtlige typografer. Nu var det sådan, at alle 
typografer havde nøgler til bladet, så de kun
ne komme ind på andre tidspunkter end de 
øvrige medarbejdere. De ville altså kunne 
lukke sig selv ind om morgenen den 15. juni. 
Derfor sørgede forretningsfører Bernth Has
selager for at mobilisere en låsesmed, og samt
lige dørlåse til avisen blev skiftet, så de ikke 
passede til typografernes nøgler.

For nu at sikre at det ikke kom til tumulter, 
kontaktede jeg Kolding Politi og bad dem 
holde øje med, hvad der skete i Jernbanegade 
om morgenen den 15. juni. Vagthavende sag
de, ordret citeret: -  Bare rolig, vi stiller med 
hele den tyrkiske borgermusik.

Og det gjorde de. Da et halvt hundrede ty
pografer mødte tidligt om morgenen, var den 
sydlige del af Jernbanegade fyldt med politibi
ler, både civile og patrulje vogne, hvorfra man 
diskret holdt øje med, hvordan tingene ud

viklede sig ud for Jernbanegade 33-35. Forvir
ringen bredte sig hos typograferne, da de ikke 
kunne komme ind, og de forlod gaden uden 
problemer. Jeg sendte politiet et brev med en 
tak for en god og rolig indsats og roste den 
vagthavende. Ar senere fortalte han mig, at 
brevet var lagt i hans sag, og det var han glad 
for.

Politiet havde i øvrigt nok at gøre i den 
periode, idet Dansk Typograf Forbund havde 
blokeret Central Tryk i Taulov, der havde på
taget sig at trykke konfliktramte aviser. Sær
tog blev sendt fra København med hundred
vis af blokadevagter, og de blev indkvarteret 
på Kolding Højskole, mens de tilkaldte poli
tistyrker blev indkvarteret på Ryes Kaserne i 
Fredericia. Det har siden vist sig, at Politiets 
Efterretningstjeneste (PET) var særdeles ak
tiv med at observere typografernes aktivitet 
og informere det lokale politi herom. Det var 
sikkert med oplysninger fra PET, at politime
ster Tage Bækgaard ringede mig op, da balla
den i Taulov var ved at rinde ud. Han ville 
advare mig om, at typografforbundets næste 
mål var Kolding Folkeblad. Men heldigvis 
kom det ikke så vidt.

KOLDING POSTEN GENOPSTÅR

Men tilbage til De Bergske Blades ordre om 
at udgive en ugeavis, så længe konflikten løb. 
Vi besluttede at genoplive Kolding Posten, 
som Folkebladet før havde udgivet men 
standset få år tidligere. Den skulle nu komme 
to gange om ugen, onsdag og lørdag, og tryk
kes i et oplag på 33.000. Dermed kunne Fol
kebladet tilbyde at formidle annoncer fra by
ens og egnens mange forretninger. Til opsæt
ning og trykning af indholdet skulle vi jo
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Kolding Politiforening besøgte os under konflikten. Fra venstre ses politiassistenterne Ejvind Nørgaard og 
Bent Emil Sørensen, undertegnede, politikommissær Axel Petersen og dommerfuldmægtig Claus Ras
mussen. Vi står ikke i en skov, men billedet i baggrunden er en stor fotoudsmykning på endevæggen i det 
nye sætteri. Foto: P. Thastum.

bruge typografer. Driftsleder Bjarne Christen
sen pegede på 15 af avisens dygtigste trykkere 
og sættere, og de blev genansat for at frem
stille Kolding Posten.

De genansatte tekniske medarbejdere mød
te og gik i gang med at fremstille de annoncer, 
som salgsafdelingen havde tegnet, og at m on
tere de tekster, jeg havde rekvireret hos Ven
strepressens Bureau. Bureauets journalister 
var i arbejde, og deres artikler blev produce
ret på papir efter overenskomst med typograf
forbundet, så alt var altså lige efter bogen. 
Vore praktikanter måtte naturligvis ikke del

tage, men jeg skrev selv nogle korte, lokale 
artikler. Arbejdet skred godt frem i sætteriet, 
og fredag den 19. juni var vi så klar til at tryk
ke Kolding Posten. Vi samledes alle i trykke
riet og ventede spændt på, at rotationspres
sen skulle begynde at brumme og så komme 
op i omdrejninger og spy de mange aviser ud.

Trykker John Andrup satte fingeren på 
startknappen, og maskinen begyndte at køre. 
Så brød tillidsmand Povl Henriksen ind og 
gav besked på at standse rotationen. Jeg pro
testerede voldsomt og forlangte fortsat tryk
ning. Trykker John Andrups blik vandrede
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fra tillidsmanden til mig og tilbage til tillids
manden. Maskinen forblev standset. Jeg for
langte en forklaring af Povl Henriksen. Han 
sagde, at Kolding Posten ikke kunne trykkes, 
for han havde fået en henvendelse fra en fag
lig sekretær i Dansk Journalistforbund, som 
havde opfordret typograferne til at nægte at 
trykke avisen, da den var konfliktramt arbej
de. Jeg tog øjeblikkelig kontakt til De Berg- 
ske Blades hovedkontor, og m eldingen var 
klar. Hvis typograferne nægtede at trykke, 
måtte de bortvises. Det orienterede jeg tillids
manden om, og han gik til møde med sine 14 
kolleger, som nu var samlet til fagligt møde i 
typografernes frokoststue. Han tilkaldte G un
nar Storm Thomsen, formand for typograffor
bundet i Kolding, som forsøgte at mægle. Da 
typograferne ikke ville bøje sig, forsøgte Storm 
Thomsen at overtale os, det vil sige driftsle
der Bjarne Christensen, forretningsfører B. 
Hasselager og mig, til at beholde trykkerne 
for at vaske og vedligeholde trykmaskinen, så 
den ikke groede til snavs. Det accepterede vi 
ikke, og så måtte de 15 typografer forlade avi
sen som afskedigede. Vi bragte trykmaterialet 
til Central Tryk i Taulov, og dér blev den 
trykt og gjort klar til de ca. 350 avisbude, som 
bragte den ud til Koldings husstande.

KONFLIKTRAMT ARBEJDE

Affæren gav genlyd i pressen. Jydske Tidende 
bragte dagen efter, altså lørdag den 20. juni, 
en større artikel, hvori tillidsmand Povl H en
riksen erklærede, at han allerede ved genan
sættelsen af de 15 typografer havde gjort det 
klart, at de under ingen omstændigheder 
kunne påtage sig konfliktramt arbejde. Og vi
dere ”Men efter at jeg i går fik sikkerhed for,

at journalisterne betragter arbejdet som kon
fliktramt, måtte vi stoppe trykningen”. Det 
var altså af hensyn til journalisterne, typogra
ferne vægrede sig ved at trykke Kolding Po
sten. Jeg havde aldrig givet løfter om, at der 
ikke måtte være tekst i avisen. Og sjovt nok 
husker ingen af de berørte typografer, jeg si
den har talt med, noget om sådanne løfter. 
Og i øvrigt kom teksterne som tidligere om
talt hovedsagelig fra Venstrepressens Bureau, 
der havde lovlige overenskomster med både 
journalister og typografer.

Men tonen blev i de følgende dage skær
pet, og dagbladet Aktuelt skrev i en stærkt 
følelsesladet artikel den 23. juni om chefre
daktøren, der var i krig med sine typografer, 
som han i raseri havde smidt ud. Mere sober 
var skildringen i dagbladet Børsen den 24. 
juni, og her kunne Aage Lundgaard, faglig se
kretær i Dansk Journalistforbund, fortælle, at 
forbundet opfattede Kolding Posten som en 
nødavis. Men at forbundet afviste at have 
rettet henvendelse til typograferne i Kolding. 
Kort efter fik jeg at vide, at vore typografer 
havde kontaktet journalistforbundet for at 
fortælle, at deres aktion for at støtte journali
sterne havde betydet afskedigelser. Og svaret 
derfra havde lydt: Det er ikke vores problem. 
Siden blev Aage Lundgaard i øvrigt chefre
daktør for Aarhuus Stiftstidende. Men dér 
stod vi så. Endnu engang uden typografer 
men med en avis, som skulle komme to gange 
om ugen.

Det blev så min opgave at strikke de to 
ugentlige udgivelser sammen med artikler, 
som kom reproklare fra Venstrepressens Bu
reau. Desuden kom der artikler fra Ritzaus 
Bureau, men da vi ikke havde teknikere til at 
sætte dem, sad jeg ved skærmen mange timer
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hver dag for at redigere dem. Salgsafdelingen 
knoklede på for at fastholde vore annoncører, 
og HK-personalet var oppe på mærkerne. 
Alle var vi bekymrede for, hvad der var at 
vende tilbage til, når konflikten med journa
listerne engang var overstået, og den så ud til 
at trække ud. Og konkurrenten Kolding Uge
avis var meget flittig til at besøge de mange 
annoncører, vi havde kontrakt med. Dag ef
ter dag kunne vore konsulenter berette, at de 
havde besøgt kunder, som lige havde fået et 
tilbud fra konkurrenten. Jeg forsøgte uden 
held at få dagbladenes arbejdsgiverforening 
til at gribe ind. Jeg vil gerne tro det bedste om 
mine kolleger og vælger derfor at antage, at 
den øverste ledelse i Jydske Tidendes bladhus 
ikke var helt orienteret om, hvad deres kon
sulenter foretog sig. Solidarisk var det i hvert 
fald ikke. Det var for mit vedkommende ar
bejde fra tidlig morgen til midnat, og i den tid 
lærte jeg samtlige nattevagter at kende, når 
de gik deres runder i avisens lokaler.

Folkebladets strejkende journalister skru
ede den 28. juni bissen på, idet de indrykkede 
en annonce i Jydske Tidende. Heri advarede 
de annoncørerne mod at bruge Kolding Po
sten, som efter journalisterne mening var et 
skruebrækker-blad, der var med til at forlæn
ge konflikten. Jydske’s chefredaktion, det var 
Erik Randel og Jeff Ly tsen, bad mig komme 
over gaden til dem, så jeg kunne se annoncen 
og kommentere den. Det var en solidarisk 
handling.

I en større artikel beskrev Jydske Tidende 
journalisternes holdning og min reaktion på 
annoncen. Jeg gav udtryk for, at journalister
ne tænkte meget kortsigtet. Min hensigt var 
at holde fast i annoncørerne, så der var no
get at bygge på, når konflikten engang var

De konfliktende Folkeblad-medarbejdere indryk
kede denne annonce i Jydske Tidende.

slut. Og det gjaldt også om at undgå, at vores 
økonomi ikke blev så meget svækket, at der 
skulle skæres i den redaktionelle medarbej
derstab. Og endelig, at det m åtte være en 
enestående god avis, når journalisterne i den 
grad følte sig truet.

Den 2. juli tilbød vi endnu engang de 15 
afskedigede typografer genansættelse. De sva
rede, at de gerne ville arbejde på betingelse 
af, at der ikke i bladet blev bragt tekst, der 
berørte journalistkonflikten, og at det blev de 
samme 15 typografer, som var blevet hjem-
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sendt den 19. juni. Det sidste kunne vi godt 
acceptere, men ikke betingelsen om indhol
det. Typografernes job var, som det altid har 
været, mente vi, at formidle det frie ord, ikke 
at bestemme indholdet. Så der blev ikke gen
ansat nogen i den omgang.

JOURNALISTKONFLIKTEN LØST

Hele juli og begyndelsen af august slæbte sig 
af sted i et bladhus uden typografer og journa
lister, og læserne måtte stadig undvære deres 
daglige Kolding Folkeblad. Avisen var i øv
rigt dengang atypisk ved, at mange tusinde 
daglige eksemplarer blev solgt i løssalg i mod
sætning til de fleste andre dagblade, som blev 
leveret hovedsageligt i abonnement. Det skyld
tes, at Kolding dengang havde mange avis
kiosker, og de havde aftaler med deres faste 
kunder, som dagligt kom og hentede deres 
avis. Så kioskejerne var forståeligt nok også 
utålmodige, idet de ofte mistede følgeomsæt
ning som tobak, slik og andet, som kunderne 
kunne købe andre steder.

Endelig nåede udgiverne og journalisterne 
til enighed, og resultatet skulle til urafstem
ning. Den 11. august kunne forligsmand M et
te Kofoed Bjørnsen meddele, at dagbladenes 
arbejdsgivere enstem migt havde sagt ja, og 
næsten 70 procent af journalisterne havde 
stemt for hendes mæglingsforslag.

Men problemet med de lockoutede typo
grafer på Kolding Folkeblad var endnu ikke 
løst, og det skulle jo klares, før avisen atter 
kunne udkomme. Op til uafstemningen hos 
journalister og udgivere blev der forhandlet 
en ny bemandingsaftale for typograferne på 
Kolding Folkeblad. Det foregik i avisens mø
delokaler på 3. sal i Jernbanegade 35. For

handlingerne foregik mellem Danske Dagbla
des Forening og Dansk Typograf Forbund. 
Det var den unge og meget dygtige jurist, 
Sven-Erik Hørmann, der repræsenterede Fol
kebladet. Han kunne berette om meget seje 
forhandlinger. Oprindelig havde jeg jo til
budt typograferne 40 arbejdspladser, når kon
flikten engang var overstået, men det havde 
de sagt nej til. Nu var der tale om en ny situa
tion med udsigt til klare aftaler med journali
sterne om, hvem der måtte betjene den nye 
teknik. Hørmann, der i øvrigt senere blev di
rektør i Aller-koncernen, spillede ud med et 
langt mindre tal end 40, og dagen og aftenen 
igennem kæmpede typografforbundet for at 
få flere i arbejde. Da forhandlingerne sluttede 
en sen nattetime, var man nået til enighed 
om, at der fremover var 34 typografiske ar
bejdspladser på Kolding Folkeblad. Styrken 
var altså reduceret fra 63, men en del havde i 
mellemtiden fået andet arbejde, andre var 
gået på efterløn eller var blevet pensioneret 
som maskinsætterne Hans Jørgen Hansen og 
Henry Pedersen, der begge havde været ansat 
på avisen i over 50 år. Slutresultatet blev, at 
Folkebladet måtte afskedige 13 typografer og 
altså beholdt 34.

Den 12. august mødte medarbejderne så 
igen til en normal arbejdsdag. Typografernes 
magt på aviserne og ikke mindst på Kolding 
Folkeblad, som i årene op til den store kon
flikt havde haft striber af arbejdsnedlæggel
ser, var nu brudt. De havde ikke længere ene
ret på at behandle teksterne, for journalister
ne fik nu ret til at skrive deres tekster direkte 
ind i avisens tekstbehandlingsanlæg. Og efter 
1981 havde vi i de efterfølgende syv år, jeg 
kender til, ikke en eneste lokal konflikt med 
typograferne, som totalt set blev så få, at de
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-  J skriver avisen anderledes, klagede abonnenten Ruth Pagh, da Folkebladet atter var på gaden efter kon
flikten. H un mente, at Folkebladet så meget anderledes ud, idet vi brugte nye skrifttyper. Vi inviterede 
Ruth Pagh indenfor, og hun blev vist rundt i bladhuset a f journalistpraktikant Flemming Mønster. Her er 
de nået til den tekniske afdeling. Fra venstre ses (siddende) driftsleder Bjarne Christensen, faktor Werner 
Sørensen, typotekniker Adolf W. Jensen, Ruth Pagh, journalistpraktikant Flemming Mønster og typotek
niker Werner Køhrsen. Foto: P. Thastum.

siden måtte opgive at have eget forbund. Nu 
var journalisterne den dominerende gruppe, 
og det fik avisen at føle, men det er en helt 
anden historie.

ØKONOMIEN

Hele konflikten havde været dyr for Arbejds
giverforeningen, der som næ vnt betalte over

en halv milliard koner i erstatning til dagbla
dene. Nogle aviser tjente godt på konflikten. 
JyIlands-Posten kunne score mange annonce
kroner og nye abonnenter, mens konkurren
terne var forhindrede i at udkomme. Og In
formation, som ikke var berørt af konflikten, 
bed hovedet af al skam og åbnede sine an
noncespalter for de ”frække” tilbudsannoncer 
fra massageklinikker, som plejede at byde sig
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Ruth Paghs besøg på Folkebladet sluttede a f med 
kaffe og kage hos chefredaktør Lars Gregers H an
sen. Foto: P. Thastum.

til i Ekstra Bladet. Information fik dengang sit 
hidtil største overskud.

For Kolding Folkeblads vedkommende æ n
drede konkurrencesituationen sig, idet Kol
ding Ugeavis havde fået alvorligt fat og gaflet 
nye annoncører til sig, mens dagbladet Jydske 
Tidende ikke fik noget synderligt ud af det.

Men økonomisk led vi under selve konflik
ten ikke den helt store skade. Vi fik erstat
ning efter vores indtægter i 1980, og det var 
et godt annonceår, og da annoncemængden 
var vigende i de første m åneder af 1981, 
”tjente” vi altså penge i de måned, vi lå 
stille. Kolding Folkeblad, der var koncernens 
næststørste avis, hentede millionbesparelser 
på omlægningen til ny teknik, så avisen i fle
re år frem var koncernens givtigste.

TAKKEN VAR EN FLASKE WHISKY

Min kollega, chefredaktør Erik Randel, Jyd
ske Tidende, havde naturligvis lagt mærke til

min kamp for at udgive Kolding Posten, og 
han må have set, hvor mange timer lyset 
brændte på Folkebladets redaktørkontor i 
Jernbanegade i de måneder. Han fortalte mig, 
at han havde været sammen med den admi
nistrerende direktør for De Bergske Blade, Ib 
Kr. Randers, som i øvrigt var Chr. Bergs olde
barn. Randel havde fremhævet min indsats 
og mente, at den burde koncernen belønne. 
-  Du skal se, du får nok en rejse til Schweiz 
som tak, sagde Randel.

Nogle dage efter at vi var kommet i gang 
igen, kom Ib Kr. Randers på besøg på Kolding 
Folkeblad. Da han steg ud af bilen, rakte han 
mig diskret en flaske whisky med en tak for 
min store indsats. Men jeg måtte love ikke at 
sige det til andre. Tja, lidt har jo også ret, som 
man siger.

KILDER:
Dagbladet Jydske Tidende 20.6., 28.6., 3.7., 12.8. 1981 
Dagbladet Aktuelt 23.6. 1981 
Dagbladet Børsen 24.6. 1981 
Fredericia Dagblad 29.6. 1981
Dan Lundrup: Hensigten helliger midlet: En ”nedtæl
ling”.
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DE FEM FØRSTE ÅR
BARNDOMSERINDRINGER 1940-1945

AF HANNE MAILAND

Først var der lyset. Også for mig. Det løb, le
gede, sitrede over den hvidkalkede mur. De 
korte gule og orangefarvede strøg lagde sig 
hengivent og blødt mod de lige så lysende blå 
og violette skygger. Det var en klukkende 
glæde. Et indtryk så kort og så flygtigt som 
den første erindring er. Men fyldt af evighed. 
Det må ha’ været i mine bedsteforældres 
have. Og i august 1940.

Jeg kom til verden 4 dage efter besættel
sen. Lidt før tid, sagde min mor. Den 9. april 
pudsede hun min fars støvler. Lige uden på 
mig. Far var løjtnant af reserven, men ellers 
nu civil. Uniformen hang i skabet og lugtede 
af naftalin. Vi boede i Kolding, og for mine 4 
bedsteforældre havde grænsen gået få kilo
meter fra vores by. Nu kan jeg godt forstå de
res forsvarsvilje. Jeg var min mors og fars før
ste barn, de skulle være forældre om få dage, 
men min mor pudsede min fars soldaterstøv
ler, for hun mente, han skulle i krig. Løb der 
en tåre i skosværten? Jeg ved det ikke. I krig 
kom han ikke.

Nogle var vi jo, der blev et lys i mørket, 
hørte vi, og min vugge var også som en prin
sesses betrukket med det fineste lette stof og 
med en himmel, der kunne gå op og ned. 
Men for det meste sov jeg i en vasketøjskurv, 
den kunne så nemt bæres i kælderen, når der 
var luftalarm.

Fra kurven -  eller fra vuggen -  jeg ved det

ikke, er mange hoveder bøjet over mig. For
uroligende mange. Jeg kender dem ikke. Jeg 
vender hovedet og ser på væggen. Den er 
grøn, ser jeg. Dejligt grøn, beroligende grøn. 
Den vil jeg hellere se på.

Livet er stadig det almindelige liv. Mor og 
Far bli’r i deres senge, selv om der er luft
alarm. Vi bor i den lille, mørke lejlighed, så
dan som der er råd til. Men der er en altan, og 
dér skinner solen. Nu kan jeg sidde. Jeg leger 
med en stor, rød bold. Den er varm, og den er 
meget rød. Jeg lægger armene om dens runde, 
varme form og vil spise, æde den runde, røde 
varme farve. Da fyldes jeg af en titanisk jubel. 
Jeg er så stærk. Jeg vil ud i livet.

Det er forår. Så må jeg være et år. Fra bar
nevognen i gården sidder jeg og ser min mor 
stå på en forhøjning og hænge vasketøj på 
lange snore. Det er hvidt vasketøj, store lag
ner og dynebetræk, der smælder i vinden. 
Karske, herlige lyde, der ligner de kølige blå 
og turkisfarvede skygger på de hvide lagner. 
Lyden er som fra et blæseinstrument så for
årskåd med den lille tromme i baggrunden, 
som endnu ikke er spor farlig. Min mor står i 
sin gule kjole og ligner selv en sol mod den 
blå, blå forårshimmel. Hun smiler lykkeligt 
til mig. Jeg elsker hende.

Men lys skifter med mørke. Jeg må have 
sovet i mine forældres seng og er kravlet ud. 
Jeg er på egen hånd, eller knæ, for jeg kravler
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Et år gammel med opmærksomme øjne, Kino
foto, 194 1.

rundt om spisebordet i stuen. Gardinerne er 
trukket for. De ligner pigtråd, synes jeg, men 
er fine gardiner med Saltos kornaks. Vores 
møbler er tunge og af egetræ. Da lyder luft
alarmen. Den er rædsel. Op og ned, op og ned 
som den ondeste trold i verden. Jeg er langt 
”hjemmefra”, nu tager den mig, dens hule 
brøl når mig, der er to dørtrin, jeg skal over. 
Jeg når frem til sengene. Min far løfter mig 
op.

Vintrene er så kolde. Ude er vi i 23 graders 
frost. Godt puttet ned i barnevognen. Det er

småt med brændsel. Der er sikkert koldt i lej
ligheden også -  ind imellem -  når der ikke 
fyres i kakkelovnen. Syg er jeg ofte. Men mod 
sygdomme er der også lys. Et helt andet lys. 
Kulbuelys med det kunstige blålys på hospita
let. Jeg tror, det er helvede selv. Alle børn har 
store gazebriller for øjnene. Selve brillen er 
en goppel-agtig sortgrøn kugle, der får os alle 
til at ligne uhyggelige kryb. Jeg græder af hel
vedesangst. Så sætter de mig i en blegynge og

I kulbuelys på Kolding Sygehus, 1941.
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gynger mig frem og tilbage. Jeg bliver søsyg og 
skal kaste op. Jeg prøver, om jeg kan sige: 
Stop, jeg vil af, men jeg kan ikke tale. Jeg prø
ver og tænker: Bare jeg kunne, men jeg kan 
ikke.

Da jeg bliver 2 år, flytter vi. Det er til en 
større og meget lys lejlighed. Der er central
varme, bad og 2 altaner. Fra altanen mod syd 
kan vi lige overfor se Set. Hedvigs Klinik, 
som er et lille katolsk hospital, og Domhuset. 
Fra altanen mod nord hele den udstrakte by, 
der er mørkelagt.

Mens verden udvider sig og for mig bliver 
større, strammes krigens greb. Min far for
vandler sig til en botaniker og cykler rundt i 
landskabet med en botanisertaske over skul

deren som selve poesiens skrårem. Den, der 
giver modstand. Han kortlægger egnen og 
tegner ind på kortet, hvor tyskerne har sat 
spærreballoner op. Så sendes kortet til Eng
land. Men her sker poesiens kortslutning, 
fordi den modstand bli’r en del af krigens gru.

Endnu er livet hos os fredeligt. Min mor er 
lægesekretær på Set. Hedvigs Klinik. Jeg bli
ver passet nogle timer hver dag hos min mor
mor. H un er varm og fyldig og klukler med en 
sørgmunterhed, som ved hun alt om livet og 
skaber ligegyldigheder til poesi. Hun er selve 
kærlighedens væsen, jeg er elsket og hos hen 
de helt tryg. Vi lever i en stor familie med alle 
bedsteforældre, min unge faster, onkler og 
tanter og mine forældres mange venner, og
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Østerport, Domhusgade, kort efter befrielsen.

der, hvor vi bor, i ”Østerport” er vi næsten 
alle hinandens hjælpsomme familier.

Fra soveværelset kan jeg se ned til non
nerne i deres grøntsagshave. Der arbejder de i 
deres gråblå dragter. Deres hovedtøj er, enten 
de er ude eller inde, meget stort og helt stift, 
og kun deres ansigter er helt synlige. I haven 
går de blandt hønsene. Hønsene basker med 
vingerne ” Kykelikyy!!”, og nonnerne basker 
med de store, lange ærmer og taler dansk med 
tysk accent. De er mine venner. A f og til, når 
Mor er med på stuegang, sidder jeg på den 
lange gang, hvor der lugter af æter og kamfer 
og dingler med benene i mine fine hvide sko, 
om foråret med det fine, dyre skind, om som
meren i tennissko, der er hvidtet med kridt

vand, så kommer nonnerne og taler med mig 
og forkæler mig.

Men de er også strenge. Når jeg har mel
lemørebetændelse (så tit, så tit) og skal have 
punkteret trommehinden eller skal ha’ fjer
net mandlerne, sidder jeg på en af nonnernes 
skød i et fast greb, og her hjælper ingen ”kære 
mor”; så drypper de æter på et stykke vat, som 
de lægger på min næse og tæller til de mod
bydelige 10, og verden forsvinder i en sur
realistisk opløsen sig, som når jeg vækkes til 
lyden af mit gebrokne navn, får den tilbage
vendte verden til på samme surrealistiske vis 
at omskabe den flagrende nonne over mit an
sigt til først at blive en kaglende hvid høne, 
så til en nonne for derefter at glide væk og for
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så endelig til sidst at blive til det milde billede 
af Jomfru Maria, der hænger alle vegne.

Når der i sommerhalvåret er lukket for det 
varme vand, bader min mor og jeg hos sø
ster A nna i kælderen i badeafdelingen. Sø
ster A nna er den smukkeste. Hun ligner Jom
fru Maria, og jeg tror for det meste, det er 
hende. Eller hendes mor. Søster A nna er altid 
brun og i hvidt nonnetøj. Hun er brun, fordi 
hun også går i kulbuelys. Søster A nna er ble
vet svigtet af sin forlovede, og så er hun gået 
i kloster og så at sige under jorden i badeafde
lingen. Hun bader min mor og mig i det 
kæmpestore badekar, som vi deler. Hun va
sker os på ryggen og bringer os hvide frotte
håndklæder. Det er sommer, og solen skinner 
i det hvide rum. Hun pludrer og ser ikke spor 
ulykkelig ud, og udenfor kagler hønsene.

Fra soveværelset kan jeg også høre de tyske 
soldater marchere forbi, mens de spiller med 
deres messing og taktfast brølende synger: 
”Wir fahren gegen Engeland —  eins, zwei, 
drei, vier”. Jeg løber til vinduet og hopper op. 
Min far henter mig og bærer mig væk. ”De er 
onde”, siger han.

Det bli’r de for alvor, forstår jeg, da Far rin
ger til Mor og mig, der er på besøg i Randers. 
Det er i dagene inden den 29. august 1943. Vi 
skal komme hjem straks. Der bliver militær 
undtagelsestilstand, og al togtrafik bliver for
budt. Jeg har 41 i feber. ”Da troede jeg, du 
døde”, sagde Mor.

Der er nætter, hvor jeg so ver mellem min 
far og mor. Der kan hverken luftalarmsuhyg
gen eller febervildelserne tage mig. Så hører 
jeg deres samtaler. Om deres jødiske venner, 
der inden 2. oktober er kommet af sted i sik
kerhed. ”Ammen Mammen”, tænker jeg. Og 
året efter den 19. september, da politiet blev

Min far og mig på Bjært Strand, sommeren  
1942.

taget, om hvem der undgik det. Det hviskes 
der om. Så fortroligt.

Der står en duplikator på vores loftsværel
se. Hvem har sladret om det? Den 3. decem
ber 43 henter Gestapo min far. De gennem- 
roder hele lejligheden. A lt er væltet rundt. 
”Heldigvis havde Hanne mellemørebetæn
delse”, sagde min mor, da der bekymret blev 
spurgt, om jeg havde overværet det. ”Hun 
havde hele hovedet bundet ind og hørte ikke 
noget”. Mor sagde til naboerne, at jeg lå ale
ne og gik så ud for at advare, hvem hun vidste 
var aktive modstandsfolk. I opgangen hørte 
de godt Gestapo kom. Hos Kirsten og Mo
gens Pihi skyllede de de illegale blade ud i 
wc'et. Min lidt ældre veninde Gythe på 2. sal 
græd. ”Du skal ikke være bange”, sagde hen
des forældre, ”de kommer bare for at hente 
hr. Sørensens guldur”.

Næste dag går min ellers meget milde mor, 
men med hendes sædvanlige civilcourage, 
over til tyskerne i fængslet, der ligger i for
længelse af Domhuset og skælder ud og slår i 
bordet: ”Hvad de bilder sig ind at bryde ind i 
hendes private hjem ”. Også hun kunne være
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blevet fængslet, men måske så de den lille top 
på hendes mave, måske var der nåde endnu.

”Det er altså ikke min mand, der har stuk
ket deres mand ”, råber konen, der bor i op
gangen ved siden af til min mor, da de begge 
står og banker tæpper på altanen. ”Er Far 
stukket med en kniv?”, spørger jeg. Der er så 
mange ord, der betyder noget andet. ”Far er 
ikke i fængsel, han er på Hotel Alexander- 
sen”, får jeg at vide. Derfra sender han breve 
i gylpen i sine underbukser, når de skal til 
vask. Brevene er skrevet med mælk. A f og til 
er de også smuglet ud på anden vis. Der er et 
brev, hvor han har tegnet, at han skærer i sin 
storetå med kniv og gaffel. Det er revet i styk
ket, men kan samles igen. Jeg tænker, at han 
nok er sulten. Jeg smører rugbrød med lever
postej og spegepølse. Han er nok også tørstig, 
tænker jeg, men hvordan pakker man et glas 
vand ind? ”Det er til Far på Hotel Alexander- 
sen”, siger jeg og tænker, så tror de voksne 
ikke, jeg ved, Far er i fængsel.

Der kommer en kryptisk meddelelse om, at 
Far har ørepine. Farmaceuten i nr. 25 sender 
snaps som øredråber til fængslet. Lidt er løbet 
ud og lugter mistænkeligt. Når det er aften, 
går min mor og faster over og stiller sig foran 
det lille gittervindue. Så fløjter de en lille 
kendingsmelodi. Så stiller Far sig på skulde
ren af en anden fange og vinker gennem 
tremmerne. ”Vi kunne næsten ikke nyde ma
den”, fortalte Mormor og Morfar, for de boede 
så tæ t ved fængslet, så de mente, Far kunne 
se lige ned på deres spisebord. Den store ver
den var så grum, men vores var også så lille og 
nær. Til den grusomme verden i kz-lejrene 
blev 18 af de mænd, der blev taget samtidig 
med min far sendt, og 2 kom aldrig hjem. Det 
gjorde han. Lillejuleaften.

Lillejuleaftensdag sner det. Fint og stille. 
Det er en gråtonet verden, lidt melankolsk, 
lidt langsom, lydene er dæmpede. Far kom
mer hjem. Muntre spradebasse, gøglerfar er 
stille og meget bleg og lidt tyndere. Mor har 
bagt franskbrød og lavet leverpostej, men 
rødbeden er for stærk. De er glade. Stille gla
de. Juleaften skal vi til Mormor og Morfar. På 
vej derhen skal jeg noget med Far, men først 
når det er mørkt. Vi skal aflevere en gave til 
Fritz Rühe, den tyske vagt, der er danskven
lig. Det sner også på selve juleaften. Jeg går 
med Far i hånden. Det er ikke så tit, men jeg 
mærker en varme og en nærhed i den hånd, 
som er helt anderledes, en taknem melig 
hånd. Jeg er meget fin i hvid kaninskindspels 
og kyse og med muffe, røde gamacher og røde 
støvler. Pelsen har været min venindes. Vi 
går lige som tilfældigt forbi den fremmede 
mand og afleverer gaven. Det er alvor, forstår 
jeg. Hos Mormor og Morfar synger vi ”Julen 
har bragt velsignet bud”. Da vi kommer til 
”dans lille barn på moders skød”, smiler Far til 
Mor og hvisker ”i”. Min gave husker jeg ikke, 
Jeg er bare lykkelig. Sent på aftenen på vej 
hjem, vi bor jo lige i nærheden, sidder jeg på 
Fars lidt skrå skuldre og holder i hans lidt 
strittende ører. Jeg lægger min kind på hans 
skaldede isse, hans måne, mens jeg ser, om jeg 
kan få øje på den rigtige måne, der ved vin
tertid og altid på julekalenderne smiler så 
venligt.

Det er blevet juni 1944. Min søster er kom
met til verden kort tid efter D-dag. De voksne 
frygter invasion ved Vestkysten også. De for
bereder sig på evakuering. Min mor har ikke 
mælk til sin lille nyfødte pige. Hun får ind
sprøjtninger og slår ud over hele kroppen. På 
bordet ligger 2 små gule skilte med Rødekors-

65



mærket på. Et med navnet Hanne og et med 
navnet Lene på. ”Hvad skal de bruges til?”, 
spørger jeg. ”1 skal have dem på, hvis I bliver 
væk”, siger Mor. ”Vi kan vel bære hende”, si
ger jeg.

Om vinteren har der været flere razziaer, 
og mange sidder fængslet. 12 i 4-mandsceller, 
mange sover på det bare gulv. Nu lytter jeg 
med. Søster Modesta fra Set. Hedvigs Klinik 
er den gode engel. Hun får lægerne til at or
dinere diæt til mange fanger og går over til 
dem med den gode mad. Hendes lommer er 
fyldte med tobak og slik. Fritz Rühe hjælper, 
hvor han kan. ”Hvorfor er det forkert, at dan
skerne hjælper tyskerne, når det ikke er for
kert, at tyskerne hjælper danskerne?”, spørger 
jeg 4-årige, og får af Mor forklaret, at det slet 
ikke handler om tyskere eller danskere, men 
om det gode og det onde.

Vi, der blev født, da Danmark blev besat, 
kendte ikke, at livet kunne være anderledes.

Søster Domenica og søster Modesta på vej til 
Kolding Arrest, 1943-44.

Når Mor grædende fortalte, at onkel H. var 
blevet skudt, var det en del af virkeligheden, 
”De skød ham bagfra så fejt”, græd hun, ”han 
fik slet ikke mulighed for at vende sig”. Onkel 
H. var en kaldeonkel og ikke så nær, og jeg 
tænkte, det var godt, han ikke vendte sig, så 
nåede han ikke at se gestapoernes hoveder.

Men fordi vi var børn, var der også leg og 
glæde, og i ”Østerport” i Domhusgade var der 
mange børn. Vinteraftener lavede de ældste 
Mester Jakelteater på loftet, vinterdage bandt 
vi kælkene sammen, og vi små blev trukket 
til Dragemarken ved Tvedvej, hvor vi susede 
ned ad bakkerne. Forårsaftener spillede vi 
bold, jeg var med som ”fedtebrød”, gav ikke 
point, talte ikke med, løb bare med. Somrene 
ved Bjert Strand med Far, Mor og deres ven
ner, hvortil vi det sidste af vejen kørte i he
stevogn, og hvor Far satte drager op, og de fløj 
og fløj under sommerhimmel og lærkesang, 
og vi glemte, der var krig i Europa. Når dra
gen fløj ud over Lillebælt og faldt ned, spurgte 
jeg: ”Hvor faldt den ned Far? ”Ved verdens 
ende”, svarede han. Det var på Brandsø.

M en vi børn havde vore egne fjender. 
Det var rækkehusungerne. De boede lige om 
hjørnet ved Domhusparken. Dem lå vi i krig 
med. De tog drengene til fange og pinte dem, 
som vi hørte tyskerne pinte danskerne, og når 
vi gemte os i bunkeren, smed de store sten i 
hovedet på os fra den lille åbning øverst oppe. 
Det var fattige børn. Manges fædre drak. Når 
vi gik forbi det lange, lave hus, kunne vi se 
m ændene sidde i undertrøje med bukserne 
hængende, og selerne der var gledet ned. Der 
stank af kål. Men vi forbandt ikke fattigdom
men med deres had mod os, der 100 m fra 
dem levede et helt andet liv.

Da de tyske flygtninge kom til byen i for-
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Min mor med mig på arm en, 1940. Foto fra 1944 sammen med min lillesøster.

året 45 og kom i en lejr tæ t ved Domhuset, 
gik alle børnene derop og råbte: ”Det danske 
flag er rødt og hvidt, det tyske flag er møgbe
skidt”, men da blev min mor vred, så vred, 
så vred: ”Det er stakkels mennesker”, skældte 
hun, ”de er fattige og syge, deres huse er bom
bede, de er ikke skyld i krigen”.

Det er sidst på sommeren 1944. Mor bliver 
indlagt på hospitalet. Hun er meget syg, så 
syg, så Far, da hun kommer hjem, siger: ”Det 
var godt, vi fik lov at beholde vores Mor”. 
Min lille søster er blot 2 måneder. Der kom
mer en fremmed dame og passer os, men jeg

er mest hos Mormor. Lidt må vi komme på 
hospitalet. Patienterne beundrer det lille barn.

Mor strikker en trøje til mig. Nu begynder 
mareridtene, og de bli’r ved: Det er nat, ga
den ligger i et iskoldt lys, der er vand på ga
den, det skinner metallisk. Der er helt, helt 
mennesketomt. Jeg går forbi kloakristene på 
vejen, og under en rist sidder min mor og kik
ker op. Hun ser mig, men kender mig ikke 
rigtigt. Det er rædsel. Og den gentager sig. I 
en kloak som er ”under jorden”, bag en rist 
som er ”fængsel”, væk som er ”hospitalet”.

Uroen er der også hos de voksne. Vores by
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er udsat. Gestapo har hovedkvarter på Stald
gården. Dér mishandler de fangerne. N atten 
til den 16. september sprænger tyskerne Fol
kebladet i luften. Det er Schalburgtage. Re
daktøren, hans unge datter og portneren bli
ver dræbt. Hele det efterår og vinter er der 
bombebrag i byen. Jeg ligger under sengen 
med min dyne over hovedet. Men vi lærer at 
kende forskel på Sabotage og Schalburgtage. 
Vi lærer også at kende forskel på luftalarm 
og afblæsning. ”1 skal i kælderen”, råber hr. 
Hansen til os, der er ude at lege, da sirenen 
lyder. ”Det er bare afblæsning”, råber vi til
bage, indtil sirenen for alvor starter. Kælde
ren er vaskekælderen, og der er ganske hyg
geligt og lyst. Når der ikke vaskes, leger vi 
skole, så dufter der af den sidste vask, og re
sten af blåelsen breder sig som ultramarinfar
ve på den hvide gruekedel. De store er lærer
ne, og vi små bli’r så dygtige. Snart kan jeg 
læse lidt.

Alle skoler er beslaglagte af tyskerne, men 
mine noget ældre veninder Kirsten og Jytte 
går i skole på biblioteket, som ligger lige ved 
siden af Staldgården. Denne dag, den 21. 
marts 1945 kommer alle fra opgangen løben
de. Mor har min søster under armen og en 
kaffekande i den anden hånd. Hr. Sørensen 
siger: ”Nu går jorden under”. ”Gør den det 
Mor?”. Det mener hun ikke. Vi venter i kæ l
deren. Der er stille. De tunge maskiner brum
mer så uhyggeligt over tagene. Jeg kikker på 
det stykke mur, de fra nr. 25 har prøvet at 
banke ind til os. Det står lige ud i luften og er 
ikke kommet videre. Denne dag er den tragi
ske dag, da bomberne faldt på Den franske 
Skole i København, mens Shellhuset var må
let. Hvis også Staldgården var blevet bombet, 
som planen var, var biblioteket bombet med,

og børnene dér ville være blevet dræbt. Så 
var verden gået under for os.

Helt nøjagtigt hvornår det var, husker jeg 
ikke, men nok sidst i marts. Vi er hos Bedste
mor og Bedstefar. Jeg sidder i deres sovevæ
relse og leger med min fasters fine porcelæns
dukker. De kan åbne og lukke deres brune 
øjne, og har langt, tykt brunt hår. Min egen 
dukkedreng er af celluloid, men han er ”mit 
barn”. Pæretræet står sort mod forårsaftens
himmelen, fuglene har forsigtige lyde i det 
gennemskinnelige aftenlys. Der er håb i luf
ten. Håb om snarlig fred, håb om blomstren
de forår. Min mor giver min søster flaske. 
Bedstemor steger rødspætter. Så hamrer det 
på døren. Bedstemor lukker op. Det er Ges
tapo. Jeg kigger ud. De er også sorte, sorte og 
blanke og onde. De kommanderer Bedstemor 
og Bedstefar at hente Fräulein Mailand. Mor 
henter mig ind i stuen. Så kommer Dot ned, 
lys og yndig og 23 år. De tager hende med. 
Bedstemor græder. Det er deres yngste barn 
og eneste datter. Far mener, han skal ordne 
noget. Vi er meget stille. ”N ej”, siger Mor, 
”jeg går når det er mørkt, så tager jeg Hanne 
med, det vil virke mere troværdigt”. Det er 
spændende at gå i mørke med Mor. Ingen lys 
i gaderne. Meget stille. Nu er hun ikke un
der nogen rist, vi holder hinanden i hånden 
op og ned ad trapper i opgange her og der. I 
Solgården i det bløde hemmelighedsfulde 
mørke siger vi: ”Dot er blevet taget”. Nu er 
jeg ikke længere ”fedtebrød”, jeg er med og 
gør det hele så troværdigt. Senere spørger jeg: 
”Hvor er Dot?”. ”Hun er under jorden”, bliver 
der sagt. Helt forstår jeg det stadig ikke. 
Hvordan kan man leve der? Det svirrer i luf
ten med navne som Tue, Bjørn, Hugo, Per, 
Jens Lyn, men i virkeligheden hedder de no-
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get helt andet. Sådan forstår jeg, at verden 
ikke altid er, hvad den giver sig ud for at 
være. Flere år efter spørger jeg min unge fa
ster: ”Mishandlede de dig?” ”Nej”, siger hun, 
”men de simulerede en henrettelse”. ”Var du 
på Staldgården?” Det var hun, og der havde 
dommer Strøbech kort forinden, da han var 
taget til fange, ridset Kants ord i bjælken 
”Stjernehim len over mig og den moralske lov 
inden i mig”.

Nu er det snart april. For 6. gang. Min fa
sters kæreste har længe siddet i en af de mest 
grusomme koncentrationslejre ”Porta W est
falica”. Måske overlever han i håbet om, at 
hun vil vente på ham. Ingen vidste om gru
somhederne. Da de hvide Bernadotte-busser 
kom og standsede på Haderslevvej, hvor der 
blev givet mad og forplejning, inden de kørte 
videre til Sverige, gik Far og jeg derhen for at 
tage imod vores senere onkel. Der stod vi,

En a f de hvide busser på Haderslevvej ved et 
Røde Kors telt i april 1945.

flere busser kørte forbi og holdt. Far kikkede 
og spejdede. Så rejser der sig langsomt bag et 
vindue et menneske, der ligner et skelet med 
sorte øjenhuler, en muselmand, der stille med 
besvær løfter sin skelethånd til en hilsen og 
lægger sig igen. Jeg holder Fars hånd på vejen 
hjem, men den er der ligesom ikke. Hjemme 
fortæller han Mor om mødet, og da græder 
han.

De voksne er urolige, men der er også for
ventning. Knopper er bristefærdige, m enne
sker er bristefærdige. Vil den endelige kon
frontation mellem englænderne og tyskerne 
ske i Danmark? Vil englænderne komme fra 
nord? Kolding, der har været knudepunkt for 
sabotagen og er byen, hvor Gestapo har haft 
deres hovedkvarter, kan risikere at blive selve 
kamppladsen. Vil vi blive bombet? Koldin
genserne forbereder sig på evakuering. De 
små, gule skilte kommer frem igen og ligger 
parat. Vi hører ”Her er London”. ”Prins Jør
gens M arch” er krigens og fredens melodi. 
Flere af drengene går nu med Royal Air Force 
kalotter, selv om en dreng tidligere nær var 
tævet ihjel af tyske soldater på grund af det.

Det er 4. maj. Vi leger ude. Sidder på tæ p
per og har dukkevogne, som snilde fædre har 
lavet til os. ”Moar” råber vi, når vi er sultne, 
så smider mødrene små madpakker ud af vin
duerne til os. Mødre er som fugle, de kender 
børnene på deres kvidren. Det er aldrig de 
forkerte, der åbner vinduet.

De første fem år er gået, og sådan vekslede 
lys med mørke. Ikke samlet i store flader, ikke 
noget, der fik form eller anelse af vedvaren- 
hed, ikke skygger, der var blå og lysende, men 
da livet lyste, så gjorde det det, og så bredte 
lyset sig og var kun lys.

Det har været en lun dag, lun for årstiden,
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mange træer har fået løv. Der er forvent
ningsfuld stilhed. Men jeg bliver, som jeg of
test bliver det, lagt tidligt i seng, og jeg har 
sovet, da Mor vækker mig og løfter mig op og 
tager mig med ind til sig og siger sætningen 
med det vanskelige ord ”Tyskerne har kapitu
leret, lille H anne”, og vi går ned på gaden til 
de andre. Nu strømmer de ud alle sammen fra 
døre her, fra døre der, vinduer åbnes, alle står 
i flokke ved Domhuset, vi fra nr. 23 og 25, 
og nonnerne som hvide fredsfugle foran Set. 
Hedvigs Klinik. Så begynder alle at synge 
”Der er et yndigt land”, ”Kong Kristian” og 
flere danske sange. Jeg ser, at himlen har et 
violet og orange skær, som de spæde grønne 
blade lyser mod. Det er, som når solen bryder 
igennem forårsregn. Og sådan lyder sangen, 
som når glæde bryder gennem smerte. Det er 
første gang i mit liv, jeg oplever at være en 
del af så stor en fællesglæde. Jeg er lige fyldt 5 
år, og jeg er en del af de andre.

I vores lejlighed på 3 værelser samles 30 
venner fra byen. Også Mormor. Morfar ligger 
på hospitalet. Nu rives mørklægningsgardi
nerne ned, Far laver et særligt lys, som sam
men med de levende lys brænder det meste af 
natten i vinduerne. Mor finder noget stof og 
syr et Dannebrogsflag. Men nu bli’r der ild
kamp ved Domhuset. Tyskerne vil ikke over
give sig. Jeg sidder på skødet af en tante. H en
des kæreste er i Frøslev. Jeg ryster lidt af 
træthed, af bevægelse over skyderiet, men jeg 
ved langt ind i hjertet, at dette er noget helt, 
helt særligt.

Da jeg vågner næste morgen, ligger jeg lidt 
i min seng og lytter til lydene. Fra stuerne kan 
jeg høre de gladeste stemmer. Fra hele byen 
ringer kirkeklokkerne. I mit barnesind er der 
tusinde lærker. Jeg lister ind i stuen, og der

ved et langt bord mellem spise- og dagligstue 
sidder de samme 30 mennesker. A lle har 
overnattet hos os. Jeg sætter mig hos min 
mor. Hun er så smuk og smiler sit sødeste 
smil: ”Der er fred, Hanne, nu behøver vi ikke 
mere at være bange”.

Foran Domhuset den 5. maj 1945.
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EMIL MOLAND -  GLAS EN GROS

AF ELSE SEVERINSEN

Da jeg den 1. november 1945 cyklede de 12 
km fra Sdr. Stenderup ind til Kolding, tænkte 
jeg på den dag, jeg havde været der for at 
søge plads på kontoret. Jeg blev taget godt 
imod af frk. Garde, som var bogholderske. Vi 
blev hurtigt enige om arbejdet og lønnen. Jeg 
undrede mig lidt over, at direktøren ikke var 
her, han skulle vel have været med, når jeg 
blev ansat, og vi talte løn. Det var jo da et 
mindre firma. Tilsyneladende var det frk. 
Garde, der ledede arbejdet, naturligvis sam
men med de tre herrer på forkontoret. Men 
direktøren var her heller ikke denne dag. Det 
varede nogen tid, inden jeg så ham, Jeg havde 
på fornemmelsen, at jeg ikke skulle spørge. 
De kunne godt tale sammen om Moland, 
men ingen fortalte mig, hvor han var.

Dog -  en dag hørte jeg, han havde bedt om 
en blød stol at sidde i og en kasse æbler. Snart 
blev jeg klar over, han havde fået hæfte i ar
resten, fordi han havde været værnemager. 
Han var lukket inde som de andre beboere 
der, men kunne altså få ting derind for at få 
det lidt mere bekvemt. Snart blev jeg klar 
over, at det var en god ting, at han sad dér, 
her blev han passet på. Og det var, hvad han 
havde brug for.

Der var jo sket meget i byen under besæt
telsen. Lige så snart tyskerne var ankommet 
den 9. april 1940, indfandt de sig på rådhuset, 
og oberst Schartow forlangte kontorlokaler

på rådhuset til sig selv og sine 4 medarbej
dere, desuden ville de have Hotel Kolding, 15 
værelser med 23 senge på H otel Royal til 
højtstående officerer og plads til 200 soldater.

Man var nødt til at adlyde. Borgmesteren 
og de kommunale embedsmænd var tvunget 
til at samarbejde med tyskerne. Der var m en
nesker, der ikke forstod ”samarbejdet” mellem 
Borgm esterkontoret og værnem agten. Folk 
foragtede ligefrem de ansatte på rådhuset, 
men det var en tung pligt for dem. U den 
havde værnemagten helt overtaget styret, og 
hvordan ville det så være gået for beboerne i 
Kolding?

Der var også megen arbejdsløshed, og hvad 
gjorde folk ikke for at skaffe føde til kone og 
børn. Dengang var der jo sjældent mulighed 
for, at konen kunne arbejde, når der var børn 
i familien. Man fik ikke brød på bordet, hvis 
man sagde nej til et arbejde, også selv om det 
var tyskerne. Skulle de se deres børn dø af 
sult? Selv om de ikke brød sig om det, måtte 
de tage det arbejde, der var at få. Der var folk 
her fra egnen som arbejdede i Skrydstrup og 
Vandel, hvor man fjernede gårde og huse for 
at skaffe plads til tyskernes flyvepladser. Der 
var nogle, som efter befrielsen prøvede at li
kvidere de mennesker, som arbejdede der. De 
havde nok ikke selv prøvet at være tvunget 
til at tage arbejde for tyskerne, for at skaffe 
føde på bordet.
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Jeg husker at vi engang derhjemme, hos 
mine forældre, kom til at tale om værnema
gere, som vi kaldte de mennesker, som arbej
dede for tyskerne. Jeg kendte en, der arbej
dede i Skrydstrup for at bygge flyveplads, og 
har nok syntes, det var forkert at gøre det. Far 
sagde: ”Jeg er glad for, jeg har et arbejde, så 
jeg ikke behøver at arbejde for tyskerne, for at 
vi kan få mad”. Det gav mig lidt at tænke 
over.

Også Emil Moland kom ud for det pro
blem. Han ejede to villaer, som tyskerne ville 
have. Han turde ikke sige nej, men talte med 
borgmesteren om det. Borgmesteren mente, 
at det var for farligt at sige nej. Moland måtte 
lade tyskerne flytte ind i husene. For hvad var 
der sket, hvis han ikke havde rettet sig efter 
deres krav? Derfor blev han efter krigen ud
råbt som værnemager og ”beskyttet” i arresten.

Det var heller ikke så lang tid efter, at jeg

var blevet ansat, før direktøren var tilbage 
hos os igen.

Det sted, hvor firmaet lå, hedder i dag Syd- 
banegade, men i 1945 var adressen Dalbygade 
2. De to gader krydsede faktisk hinanden. 
Når man fra Søndergade drejede til venstre 
for enden af gaden, var man der allerede, for 
Moland ejede også hjørneejendommen, den 
tidligere guldsmedeforretning.

Over for Molands firma lå ”Strygejernet”. 
Denne bygning blev kaldt sådan, fordi den 
havde facon som et strygejern. Bygningen lig
nede huset skråt overfor på den anden side 
af Søndergade, som hedder Dyringhus. Den
gang kaldte vi altid huset Sønderbro Apotek, 
for der lå apoteket, til det flyttede til Sønder
gade Nord. ”Strygejernet” hed også Akselhus, 
opkaldt efter bygherren Th. Skøde Knudsens 
søn Aksel. Huset rummede også isenkræm
mer Daniel Mogensen. Han havde en flot ind-

Firmaet Emil Moland i Dalbygade, ca. 1960.
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Luftfoto a f området Dalbygade/Sydbanegade og Riberdyb-området i 1948.

gang og to store vinduer på hver side af dø
ren. Bag isenkræmmeren lå Askjærs forret
ning. De handlede med automobil-reservede
le. På hjørnet mellem Sydbanegade og Dalby
gade havde Citroen et værksted. Lige efter 
Moland kom Vulkaniseringsanstalten. Den 
flyttede lige efter krigen væk fra bymidten.

På modsatte side lå Andelsmejeriet. Her 
kom bønderne kørende ind med deres mælk 
naturligvis med heste for. Ud mod Haderslev- 
vej var der mælkeudsalg. Kigger vi lidt læ n
gere op ad Haderslevvej, var der før Solarbyg- 
ningen et lille posthus. Bag Solars store ho
vedbygning, ”Borgen”, på Haderslevvej var 
der målerværksted og Audiola Radiofabrik,

hvor man både kunne købe radioer og få dem 
repareret.

På stykket fra Søndergade langs Sydbane
gade hen til vejen til Riberdyb lå Holmens 
Kro, en skomager og en elektriker. Der var 
desuden Riishedes købmandsforretning, der 
var en skiltemaler på 1. sal og et Tuborg depot 
i gården. På den nuværende parkeringsplads 
Riberdyb var der en stor hal med biler. Dette 
område tilhørte også Moland.

Molands firma dækkede et stort område og 
der var en ret stor plads bagved, hvor man 
kunne parkere. Lige inden for fortovet til 
venstre var portnerbygningen og bagved en 
arkivbygning, hvor jeg godt kunne lide at ar

73



bejde. I stueetagen i den store bygning var der 
et smedeværksted, hvor man arbejdede med 
lamineret glas, aluminium og stål. Der var 
også en glassliberafdeling med specialuddan
net mandskab. Her blev afsyret spejle, det var 
en farlig proces, det havde ikke været tilladt 
i dag. Folk kom med deres gamle spejle og fik 
ny belægning på. Der blev også fabrikeret nye 
spejle. Det var Schultz, der stod for den afde
ling. Det var meget hemmeligt, når han skul
le blande ingredienserne til spejlbelægnin
gen. Han gik ind i et andet rum og låste dø
ren. Ikke engang hans hjælper m åtte over
være det. Han brugte sølvnitrat, kobber, al
kohol og sukker, mere var der ingen, der vid
ste. Senere lavede de termoruder og bilruder i 
afdelingen.

Længere tilbage var der en større bygning. 
Her var der i nederste etage lager og et stort 
lokale, hvor man skar glas til. Ovenpå var 
kontoret. Der var et ret stort forkontor, her 
sad de tre mænd, som tog sig af telefonen, po
sten og kunderne. De hed Hansen, Kristian
sen og Schibler. Bagved var der et mindre 
kontor, hvor frk. Garde sad. Moland havde 
sit skrivebord over for hendes, og for enden af 
de to skriveborde var der et mindre bord. På 
det stod en hundekurv med en pude i til di
rektørens gravhund. Når hunden var hos os 
hele dagen, skulle jeg købe for 25 øre leverpo
stej til dens middag. Frk. Garde havde en lem 
ud til forkontoret. Skulle man ind til hende, 
gik man igennem mit lille kontor, som var 
imellem de to store rum. Fra mit vindue kun
ne jeg se ned på lageret, hvor der blev skåret 
glas til og blev pakket kasser med glas.

Da jeg blev ansat til november 1945, led vi 
stadig af mangel på råvarer. Vi plejede at få 
butiksruder -  de kaldtes spejlglas -  fra Bel

gien, men under hele besættelsen kunne vi jo 
ikke få glas ind i landet. Efter krigen skulle vi 
betale importerede varer med eksportvarer til 
gengæld. Det var svært. Mens jeg var i fir
maet, fik Moland de første spejlglasruder fra 
Belgien efter krigen. Kontorpersonalet stod 
på mit lille kontor og kiggede ned på lageret, 
og dernede stod alle folkene og så på, at di
rektøren skar den første spejlglasrude til. Det 
var helt højtideligt.

Det første, jeg lærte som elev, var at svare 
på breve, hvor folk tiggede om glas. Hansen 
på kontoret besvarede et sådan brev, tog en 
ekstra kopi til mig, lagde det foran mig og 
sagde: ”nikker, bukker og beklager”. Og de 
ord hørte jeg hver gang, han afleverede breve 
til mig, som jeg skulle svare på efter den an
visning.

Almindeligt vinduesglas og gartnerglas fik 
vi fra Korsør. Havde de ikke materialer til at 
fremstille glas hele tiden, måtte de standse 
fakbrikationen i perioder. Hver gang de så 
skulle i gang igen, var glasset ikke så pæ nt de 
første dage, der kunne være ujævnheder og 
pletter i. Det kaldte vi gartnerglas, for det 
kunne godt bruges som drivhusglas.

Når direktøren var på kontoret, og vi skul
le have kaffe, gav Moland mig sin underkop 
og bad mig hente to stykker sukker til sin 
kaffe, og det skulle vi tigge hos Schultz, der 
stod for spejlglasproduktionen, som brugte 
sukker i produktionen. Når jeg kom til Schultz 
og bad om sukker, krævede han et kys som 
betaling. Da jeg fik sukker første gang, fik 
jeg lov at skylde, når jeg nu havde så travlt. 
Næste gang, jeg kom efter sukker, sagde han, 
”først et kys, og så det du skylder mig”. Jeg 
svarede: ”Dem kan du hente hos direktøren, 
det er ham, der skal have sukkeret”. Så dre-
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Emil Moland forrest i billedet på en personaleudflugt til Strandhuse 1946-47.

jede han om og gik, og han bad aldrig om 
kys mere. Han var nok bange for, at jeg ville 
sladre.

I den tid, jeg var i firmaet, blev der arran
geret en fest i firmaet og en firmaudflugt til 
Strandhuse, hvor frk. Garde havde et som
merhus. Det var meget rare mennesker, der 
var ansat hos Moland. Meiling var fastansat 
om vinteren, men om sommeren var han ba
demester på badeanstalten. Hans datter red
dede engang nogle mennesker, der var faldet 
i åen. Folk var meget glade for hendes ind
sats, men ingen tænkte på at tage sig af hen
de, så hun måtte hen til Moland for at bede 
om at blive kørt hjem, da hun jo var dryp
pende våd.

I begyndelsen af 1960erne besluttede kom
munen, at der skulle laves et nyt vejkryds ved 
Søndergade/Sydbanegade. Herefter flyttede 
Emil Moland ned på havnen. 1. april 1975

var hele firmaet flyttet til Caspar Müllersgade 
på Sydhavnen.

Sidste gang jeg så firmaet i Dalbygade var i 
november 1948. Da blev min mand og jeg 
gift, og jeg ville ind og købe et spejl til vores 
lejlighed. Frk. Garde var ked af, at hun ikke 
havde set, vi skulle have bryllup, for så skulle 
vi have haft et spejl i bryllupsgave, men da 
jeg nu havde valgt et selv, så blev det min 
gave fra min gamle læreplads. Senere flyttede 
vi til Midtjylland og jeg fulgte ikke længere 
med i udviklingen på min gamle arbejdsplads. 
Jeg ved, at de to glasfirmaer i Kolding, Thor
vald Pedersen, som lå i Vestergade og Emil 
Moland, senere blev slået sammen, men de 
eksisterer ikke mere. Går man ind på nettet i 
dag, kan man finde Moland Glas i Odense. 
Firmaet blev solgt i 1978-80. I dag er det fir
maet Daugaard, der bor i deres lokaler på 
havnen.
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HÅNDVÆRKERFESTEN OG SVENDEHJEMMET I 1884

AF STEFFEN RIIS

I Kolding på hjørnet af Blæsbjerggade og 
Zahnsgade, Blæsbjerggade 39, ligger en stor 
2-etages murstensbygning, der tydeligt signa
lerer kvalitet med en struktureret facade i 
form af hovedgesims, formstensfriser og ce
mentpuds skåret i kvadre. På husets vest
vendte side er indmuret et relief visende hånd
værkerredskaber og årstallet 1884. Oprinde
ligt sad denne udsmykning i en prydfronton 
på gavlens tagstykke. Denne bygning blev 
bygget og indviet november samme år som 
Koldings nye Svendehjem.

I 1857 trådte en ny næringslov i kraft. Den 
indebar overordnet, at ethvert erhverv stod

Svendehjemmet, Blæsbjerggade 39 med det ind
murede relief indsat. Foto: S. Riis, 2012.

åbent for alle, og som konsekvens heraf skulle 
lavene og deres privilegier vedrørende bl.a. 
lærlinge- og svendeuddannelser ophæves. Må
let med ophævelsen var at give den enkelte 
håndværker større personlig frihed i sit erhverv 
og dermed føre til en øget konkurrence i by
erne.

Med nedlæggelsen af lavene fjernedes også 
det økonomiske grundlag for byernes mange 
fagbestemte herberger. Den vandrende hånd
værkssvend, hvis daglige økonomi var base
ret på de gamle lavsregler om støtte og per
sonlig hjælp i de byer, hans vej faldt forbi, var 
nu henvist til de ofte usle logihuse på linje 
med vagabonder og tiggere. U kontrolleret 
spil og drikkeri blev også et problem blandt 
disse vandrende svende. Nogle måtte tage af
fære, hvis ikke dette skulle ødelægge hele 
håndværkerstandens og de rejsende svendes 
gode renommé som solide, ærlige og flittige 
borgere.

Det var da også derfor, at en gruppe borgere 
i Kolding i året 1881 oprettede ”Foreningen til 
Understøttelse af rejsende Håndværkssvende i 
Kolding”. Initiativtager og første formand for 
foreningen var murermester M orten Nielsen. 
På den stiftende generalforsamling, der fandt 
sted 2. oktober 1881, fremlagde man forenin
gens formålsparagraffer, hvoraf de to første 
lyder:

§ 1: Formålet er at afskaffe det for rejsende
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Murermester M orten Nielsen. En a f Koldings 
fremtrædende håndværksmestre i 1880erne.

svende så uheldige betleri og i stedet derfor 
på passende måde at understøtte dem.

§ 2: Enhver svend, der ankommer til Kol
ding og henvender sig til formanden, fremvi
ser sit lærebrevsbevis for aflagt svendeprøve 
eller bevis for at have arbejdet som svend, 
kan få den påtænkte understøttelse.

I første omgang drejede det sig således om 
en forening, der støttede de rejsende svende 
økonomisk. Men det var kun begyndelsen. 
Allerede året efter, i 1882, nedsattes et ud
valg, der skulle arbejde for oprettelsen af et 
svendeherberg i Kolding. Ved et efterfølgen
de møde måtte udvalgets formand dog med
dele, at man havde erfaret, at Indre Mission 
ligeledes agtede at oprette et kristeligt her

berg i byen for de samme svende. Derfor ved
tog man nu sammen med Industriforeningen 
og Håndværksmestrenes forening at støtte 
missionsselskabets initiativ, ikke økonomisk, 
men med en anerkendelsesskrivelse og om 
ønskeligt at stå til rådighed med gode råd.

Hvad årsagen end måtte have været, ser 
det ud til, at Indre Mission ret hurtigt op
gav tanken om deres svendeherberg, for i 
marts 1883 genoptog det tidligere udvalg, 
bestående af snedkermester A.L. Johansen, 
murermester I. A. Hansen, murermester H. 
Nielsen, snedkersvend F. Kreutzberg og tøm 
rersvend Juhl, arbejdet med etablering af et 
svendehjem. Interessant er det, at man alle
rede på dette møde i 1883 foreslår, som en 
hjælp til finansieringen af projektet, den 
førstkommende sommer at afholde en hånd
værkerfest med vognoptog, hvis overskud 
”skulle tilflyde Svendehjemmet”. Det beslut
tedes samtidigt at sende en opfordring til de 
to foreninger, Kolding Industriforening og 
Håndværksmestrenes Forening, om både at 
deltage i svendehjemmets opførelse og hånd
værkerfestens afholdelse.

Af tidsnød udsattes festen med vogntog et 
år, men arbejdet med at finde passende loka
ler til svendehjemmet gik straks i gang, og si
deløbende hermed opfordredes byens indbyg
gere -  senere også omegnens landbefolkning 
-  til at støtte projektet økonomisk. I byens to 
aviser var flere artikler om det vigtige i at 
støtte det gode formål.

Allerede i januar 1884 havde man fået 
godt 4000 kr. ind på kontoen, og man søgte 
nu en plads i byen, hvor svendehjemmet 
kunne bygges. Der arbejdedes hurtigt i udval
get, 14 dage senere kunne det fremlægge 5 
forslag:
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1. Hjørnet i Zahns Toft overfor Døtreskolen.
2. Snedker Chr. Skovs Have ud til Teglgårds

stræde.
3. Tømrer H.L. Hansens ejendom i Låsby

stræde [efter 1937: Zahnsgade].
4. Murermester H. Nielsens hjørneejendom i

Låsbystræde.
5. Adolph Petersens ejendom i Hospitalsgade.

Ved en skriftlig afstemning blev forslag
4-, murermester H. Nielsens hjørneejendom, 
valgt. Dagen efter var foreningens formand 
M. Nielsen og byggeudvalget ude at tage be
stik af grunden, som de efterfølgende beslut
tede at købe. Pga. de økonomiske vilkår ved 
dette køb var formanden uenig med den øv
rige bestyrelse, hvorefter han forlod posten. 
En måned senere havde man fået tilbud på 
det endelige byggeri: 8495 kr. (omregnet i nu
tidskroner ca. 750.000 kr.). Huset var tegnet 
af arkitekt Johan Christian Fussing (1852- 
1907 ), og det blev murermester H. Nielsen og 
tømrermester H.L. Hansen, der stod for byg
geriet. Svendehjemmet skulle være færdigt 
til indflytning 1. oktober 1884.

I foreningens protokol kan bl.a. læses: ”Det 
vedtages, at grundstensnedlæggelsen skal ske 
tirsdagen d. 12. august efter kl. 5 med en lille 
højtidelighed, hvortil repræsentanterne for 
de forskellige håndværkerfag indbydes samt 
borgmesteren og murermester M. Nielsen”.

Sideløbende med byggeprocessen foregik 
den aktive indsamling blandt byens borgere 
til finansiering af projektet. Det helt nye, 
man også sætter i værk, er ”Håndværkerfe
sten”, der skulle løbe af stablen søndag den 7. 
september 1884.

I byens to aviser ”Kolding Avis” og ”Kol
ding Folkeblad” blev der dagligt fra starten af 
august annonceret med ”Håndværkerfesten”,

Annoncen i Kolding Avis, august 1884.

der skulle holdes på Staldgården og Slottet. 
En folkefest her var tidligere set, men denne 
gang skulle festen indledes med noget helt 
nyt og aldrig før set i Danmark eller for den 
sags skyld i Europa, nemlig et vognoptog gen
nem byens gader visende håndværksfagene
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som arbejdende værksteder på omkring 40 
hestetrukne vogne. I Tyskland havde man også 
tidligere haft vogntog i nogle byer, men der 
havde temaerne været mere af historisk karak
ter med dragter og udstyr fra en svunden tid.

Ideen til dette specielle optog var kommet 
fra frimenighedspræst Olaf Kirkeberg, som 
havde set det i Iowa, USA, hvor han en tid 
havde haft sit virke.

De enkelte fag fik nu til opgave at levende
gøre deres eget håndværk samt udsmykke 
vognene på bedste måde. Vognene blev ty
pisk trukket af 2 eller 4 heste. Forberedelser
ne havde stået på i flere måneder, meget hem 
melighedskræmmeri var der naturligvis, alle 
ønskede at overgå hinanden med opfindsom
heder. Søndag den 7. september var dagen.

Meteorologisk Institut havde varslet uro
ligt, køligt og regnfuldt vejr, og fra morgen
stunden var det også virkeligheden. Det kan 
siges at være noget uretfærdigt, når man lige 
netop i 1884 havde haft den tørreste sommer 
i 10 år! Regnen silede ned, tunge sorte skyer 
trak hen over byen hele formiddagen. Det var 
slet ikke vejr til en byfest. Begivenhedens 
start var annonceret til kl. 3^2 om eftermid
dagen. På det tidspunkt var det stadigt regn
fuldt og blæsende, men desuagtet kl. 3 Vi præ
cis forkyndte 3 kanonskud fra slotspladsen, at 
festen skulle tage sin begyndelse med igang
sættelsen af det store vogntog ind gennem 
byens gader.

Udgangsstedet var konsul Graus gård, Lås
bygade 108 ved den gamle Nørreport. Dagen 
i forvejen var der trukket lod om rækkefølgen 
af vognene, og nummerskilte blev anbragt på 
vognenes venstre side. Det fortælles, at kon
sul Grau, der efter at have beundret de mange 
udsmykkede vogne på sin gårdsplads, var gået

Konsul Hans Henrik Grau ( 1816-1886).

hen til den største af disse, grovsmedenes 
vogn, og her havde han givet kusken en 100 
kr. seddel som et ekstra bidrag til arrange
mentet. Det er i nutidskroner godt 8000.

Men nu rullede vogntoget så ned over de 
toppede brosten i Låsbygade. Trods silende 
regn havde tusindvis af mennesker, mange 
forsynet med paraplyer, taget opstilling langs 
den flagsmykkede rute, og det var et impone
rende syn, der mødte dem.

I spidsen var en charabanc med et lille or
kester, derefter fulgte 3 landauere med 12 af 
byens ældste håndværksmestre, der var spe
cielt inviteret som festens hædersgæster. Det 
var skrædder Toft, møller Petersen, smed 
Konrad Mikkelsen, snedker Schou, blikken
slager Schick, væver Schmidt, skomager S. 
Møller, skomager S. Hansen, hjulmager Schou- 
rup, murer H.V. Hansen, drejer Hillerup og 
garver S. Daugaard.
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Øverst rebslagernes vogn. Bemærk Koldinghus i baggrunden. I midten grov- og beslagsmedene og 
nederst vognfabrikanteme. Alle tegnet a f P .N . Møller. M useet på Koldinghus.
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Nu fulgte den første vogn i det egentlige 
optog nemlig gartnernes ved gartner Bøtt
eher. Den var overdådigt pyntet med blom
ster, palmer, små laurbærtræer og guirlander, 
blomster i alle mulige farver dækkede heste
nes seletøj. Midt på vognen fandtes en blom
stersmykket trone, hvorfra en lille hvidklædt 
pige, forestillende gudinden for ungdom og 
blomster, Flora, fra en stor kurv kastede små 
blomsterbuketter ud til publikum. Trods reg
nen strålede hun som en lille sol.

Lige efter gartnerne var endnu en vogn 
med musikere ledsaget af en gående musiker 
med stortromme, så kom en forrider efterfulgt 
af en imponerende dobbeltvogn med rebsla
gerne, der havde installeret en komplet re
berbane, hvor hjulet gik lystigt rundt, medens 
rebslagerne spandt hampen. Højt oppe i en 
slags byport stod en rigtig naver, bakkende på 
sin pibe og støttende sig til den uundværlige 
snoede vandrestok. En rigtig fin detalje som 
symbolet på hele festens formål: Hjælp til den 
omvandrende svend.

Fire heste trak den efterfølgende vogn med 
skomagerfagets udøvere. Her var et helt værk
sted sat op, og mester, svende og læredrenge 
hamrede og syede lystigt på skotøjet. Jernstø
berne mødte op med 2 vogne, hver med 
igangværende ovne og arbejdende folk. Bag 
alle de forskellige vogne gik repræsentanter 
for de respektive fag, mestre, svende og lær
linge med lavenes faner. Små musikkorps var 
sat ind om trent mellem hver 4. vogn.

Vejrguderne forbarmede sig efter en lille 
time over det festlige skue. Regnen hørte op, 
solen fik magt over skyerne, og resten af sce
neriet forløb i strålende solskin, endda vin
den løjede af. A f de 40 vogne, der deltog, var 
de 35 med forskellige fag, og de resterende var

så flere fra samme håndværk, men alle med 
forskellig udsmykning.

Der var virkelig anvendt opfindsomhed 
overalt. Grovsmedene brugte 4 heste til at 
trække deres store vogn, men de havde også 
en hest oppe på vognen anbragt tæ t ved es
sen og ambolten, hvorpå dens nye sko blev 
fremstillet med gnister fra det glødende jern 
springende overalt. På turen gennem byen 
nåede den tålmodige hest også at få skoene 
påsat. Man må sige, at det var lidt af et risika
belt eksperiment, beslagsmedene her havde 
kastet sig ud i, men alt forløb uden uheld.

Snedkerne havde udsmykket deres vogn 
udelukkende med guirlander af høvlspåner, 
også hestenes fjerbuske var af samme materi
ale, og selv de vajende faner på vognen var af 
flettede spåner. Oppe på vognladet høvledes, 
savedes og bankedes der, så det var en lyst, 
som en iagttager beskrev det.

Slagterne på deres vogn var klædt i rødstri- 
bede skjorter og dertil helt hvide forklæder. 
De fremviste, hvordan et slagtet lam blev 
parteret, og som baggrundskulisse havde de 
bagerst på vognen et par levende lam, der lod 
deres klagende brægen høre, men de var dog 
stadig levende, da vognen til slut stod i Stald
gården.

Nålemagerne lavede knappenåle på den 
gammeldags facon med små messingkugler, 
og læredrengene delte gavmildt ud heraf til 
publikum. Man skal her huske, at knappenå
len på denne tid var et uundværligt hjælpe
middel til at fastholde stoffet ved syning, og 
da papirklipsen endnu ikke var opfundet -  
det skete først i 1899 -  var det ligeledes knap
penålen, man brugte til at holde sammen på 
papirer.

Vognfabrikanterne havde på deres dob-
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beltvogn under opbygning en fornem karet 
(Wienervogn), og udover et arbejdende værk
sted, hvor svendene fremstillede de rette 
vognfjedre, havde de også to fornemt ud
klædte postilloner, der iført deres røde unifor
mer og høje cylinderhatte kækt blæste i de 
medbragte posthorn.

Malernes vogn fik hele paletten: Forrest 
fire heste med prægtige hestedækkener og 
store farverige fjerbuske på hovederne og 
pyntede ryttere trækkende en vogn, hvor alt, 
hjulene indbefattet, skinnede af forgyldning 
og farver i pompejansk stil, og på vognladet 
arbejdede en kunstner flittigt ved staffeliet, 
medens andre arbejdede med fremstilling af 
farveblandinger. Flotte forgyldninger blev på
lagt som staffering på et mindre skab.

Man kan ikke komme uden om cigarfabri
kanternes opfindsomme indslag. Deres heste 
blev redet af havanneser-rygende negre med 
messingringe i næsen. Oppe på vognen var 
cigarrullere og -viklere i blå skjorter travlt be
skæftiget med cigarfremstillingen, og resulta
tet af deres arbejde blev til stor jubel kastet ud 
til tilskuerne. Bag vognen kom 6 negerdrenge 
bærende på en kæmpecigar, ovenpå hvilken 
en rygende negerdreng var placeret. ’’Neger
drengene” var brunfarvede drenge fra S.W. 
Bruuns Tobaksfabrikkers store stab af arbejds
drenge.

Også fjordfiskerne var repræsenteret i op
toget. De havde fået en jolle med dobbeltsejl, 
dannebrogsflag i masterne og to statelige fi
skere iført sydvest, oliefrakker og søstøvler an
bragt på vognen. Denne var naturligvis ud
smykket med tang, sivgræs og fiskenet, og 
yderligere flere mere eller mindre levende fisk. 
Ind imellem smuttede en ål eller to ud over 
rælingen, ned i de, grundet regnen, vandfyld

te rendestene og derfra væk til deres rette ele
ment. Dette naturligvis til stor moro for til
skuerne.

Murerne byggede på et lille hus med vin
duesåbninger og døre. Tømrerne, der fulgte 
tæ t efter, nåede at få rejsegilde på deres have
pavillon, inden optoget var afsluttet.

Til tørstende sjæle var det befriende, at 
bryggerne bag på deres vogn havde en mæg
tig tønde med tappehane, hvorfra travle bryg
gersvende flittigt aftappede bajersk øl til gra-

Bryggernes vogn på vej ned ad Jernbanegade. På 
siden overfor: Øverst malernes vogn, i midten 
cigar fabrikanternes, nederst fiskernes vogn og bag 
dem kalk- og teglbrændernes vogn. P.N. Møller, 
Museet på Koldinghus.

82



83



tis udskænkning blandt de efterfølgende 
publikummer. Forrest på deres store vogn rør- 
tes der ivrigt rundt i et dampende mæskekar.

De deltagende fag var udover de her næ vn
te: Urmagere, sadelmagere, uldspindere, bunt
magere, billedskærere, blikkenslagere, kalk
brændere (der havde en rygende kalkovn på 
vognen), giarmestre, møllere, bagere (4 hvid
klædte svende, der æltede dejen, drejede 
kringler og bagte boller og brød til uddeling 
blandt publikum), børstenbindere, drejere, 
skibsbyggere, gipsere (der havde deres vogn 
fyldt med gipsfigurer i alle størrelser og for
mer, og på de trækkende hestes hoveder var 
anbragt små gipsfigurer), pottemagere, ma
skinbyggere og bødkere (der i fællesskab ar
bejdede på samlingen af en meget stor tønde), 
bogtrykkerne (foran var 2 mand i gang ved 
sættekasserne, bagude gik trykkepressen, me
dens læredrenge kastede flyveblade og små 
plakater ud blandt folk).

Vogntoget passerede Låsbygade, Adelgade, 
Akseltorv, Høffdingsgade (en del af den se
nere Jernbanegade), Klostergade, Helligkors
gade, Rendebanen, Torvegade over Akseltorv 
og via nuværende Markdanersgade til Stald
gården. Turen tog over 1 time. Det var så af
gjort en begivenhed af de helt store, man her 
med hjælp fra de mange håndværkerfag hav
de stillet på benene.

Om selve vognoptoget skrev Kolding Avis: 
”at her havde ikke blot hånden, men også ån
den arbejdet. Her var ikke blot en vilkårlig 
sammenstilling, her var tillige handlet med 
smag og om tanke. Kun intelligente m ænd 
kunne sætte sådan en scene på en sådan måde”.

Men festdagen var slet ikke overstået. Ved 
indgangen til Staldgården var en imponeren
de æresport rejst, og på Ridebanen blev nu

Den kunstfærdige indgangsport til Slotsgården 
bevogtet a f slotsvagter i 1600-tallets uniformer. 
P.N. Møller i ugebladet ”N utiden”, 1884.

alle vognene sat i række, så publikum kunne 
komme helt tæ t på og nok engang beundre 
de fantastiske udsmykninger og detaljer, som 
var helt overvældende. Det var samtidigt, som 
tidligere nævnt, blevet et strålende eftersom
mervejr, så der var tæ tpakket med m enne
sker, da borgmester Schjørring indtog den til 
lejligheden opbyggede talerstol, efter at man 
indledningsvis havde afsunget kongesangen 
”Kong Christian stod ved højen mast”. Man 
befandt sig jo på kongens grund og tilmed var 
det så også dronning Louises 67 års fødselsdag.

Borgmesteren roste Koldings håndværker-
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stand og ønskede tillykke med den enighed 
og det sammenhold, der havde gjort det mu
ligt at afholde så ypperligt et optog, og udtalte 
flere rosende ord til projektet om Kolding 
Svendehjem. Derefter blev der udråbt et ni
foldigt leve for kongehuset efterfulgt af trom
petfanfare og afsluttet med en kanonsalut.

Der var endnu et par talere på banen, mu
rermester Hans Nielsen og snedkermester 
A.L. Johansen, og tre sange blev afsunget -  
en for Kolding, en for håndværkersvendene 
og en for damerne. Sluttelig blev den på tøm
rernes vogn nybyggede pavillon sat på auk
tion. Konsul Grau bød højest, 50 kr. Beløbet 
gik ubeskåret til svendehjemmet.

Herefter tog den stadig voksende m enne
skemængde fat på anden del af festkomiteens 
program. På Ridebanen var opstillet større og 
mindre danse- og spisetelte. I Ridehuset var 
den store tombola opstillet, hele den ene 
gavlvæg var dækket af alle de gaver, byens og 
omegnens borgere og handlende havde skæn
ket til bortlodning. Herinde i Ridehuset var 
også en restaurant etableret, så mændene 
kunne sidde med øl og cigar, medens damer
ne fik nogle af deres ønsker indfriet ved tom
bolaen, der hurtigt måtte melde udsolgt.

En anden del af folkemængden bevægede 
sig op mod Slotsruinen. Først skulle man 
igennem en stor æresport for enden af Ride
banen, derefter op gennem en med flag, guir
lander og kulørte lamper smykket allé. Hvor 
denne sluttede, stod man nu ved indgangen 
til slotsgården. Her var opstillet endnu en im
ponerende blomstersmykket indgangsportal. 
På begge sider stod to kraftige hellebard-be- 
væbnede personer i røde kjoler med brede 
kraver, bredskyggede filthatte med vældige 
fjer og store stridshandsker. Man blev umid

delbart hensat til en tid, hvor den danske 
konge bød sine gæster velkommen til taffel 
på Koldinghus.

Inde bag porten på slotspladsen var der et 
skue, der kunne lede tankerne tilbage til nu
tiden, nærmest en mindre udgave af Dyre
havsbakken. De gamle ruinmure var pyntet 
med blomsterguirlander og opad væggene 
havde man sat store nåletræer og smukke til
plantede blomsterkummer var anbragt, hvor 
man havde kunnet finde en fornuftig plads 
dertil. I gårdrummet var gynger, karruseller, 
boder og artistoptræ den. Det på den tid 
kendte Kleeberg & Bauns Menageri viste ek
sotiske dyr. Klovne og udråbere ophøjede 
gøglerstemningen.

Ved mørkets frembrud blev kulørte lamper 
tæ ndt side om side med tjærefaklerne. I kæ l
deren under det store tårn var der indrettet 
sanger- og ølhaller med flere ankre, hvorfra 
øllet blev tappet i store krus. Unge mænd var 
udklædte som sangerinder, og festen gik højt. 
I Christian den tredjes værelse optrådte dyg
tige akrobater, det var byens unge gymnaster, 
der viste deres færdigheder, og ”Verdens stær
keste M and” var til skue. Der var endvidere 
fremvisning af laterna magica. Festen blev 
afsluttet kl. 24 med 3 gange kanonsalut.

Adgang til festpladsen, kostede 50 øre for 
en herre, 35 øre for en dame og 15 øre for et 
barn. Ca. 8000 mennesker havde været på 
festpladsen. Til sammenligning havde Kol
ding by i 1880 i alt 7141 indbyggere.

Der blev også udgivet en festavis: ”HAAND- 
VÆRKEREN” i dagens anledning, den kun
ne erhverves for 10 øre. Det er en avis med en 
munter tone og ganske opfindsomme annon
cer, hvoraf mange var på vers.

Den 15. oktober 1884 kunne formanden
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for håndværkerfesten A.L. Johansen over
række bestyrelsen for ” Foreningen til Under
støttelse af rejsende Håndværkssvende i Kol
ding” et gavebrev på overskuddet fra festen 
på 4256 kr. og 24 øre, omkring 350.000 nu
tidskroner. Det var et overskud, der var noget 
større end forventet, og det gav mulighed for 
også at anskaffe ordentligt og tilstrækkeligt 
inventar til det kommende svendehjem.

Det kan ikke overraske, at flere andre byer 
-  Arhus, Vejle, Helsingør, Nykøbing E, As
sens, Grenå, Nakskov og Thisted -  de følgen
de år tog ideen op, og Kolding delte gerne ud 
af de erfaringer, man her havde fået i 1884.

Svendehjemmet blev indviet søndag den 
16. november 1884 kl. 15., hvor pastor H a
rald Lunddahl holdt en kort indvielsestale, og 
vognfabrikant Jens Jensen takkede alle, der 
havde været medvirkende til bygningens til
blivelse.

Det var et flot resultat, man var nået frem 
til. Indenfor var der gæstestue, køkken, spise
stue og en læsestue med aviser og bøger i 
stueetagen. På 1. sal nogle gæsteværelser -  
alle med kakkelovn, seng, bord og stol. På 
loftsetagen privatbolig for husværten med 
familie, men også et større soverum til 8 per
soner. Kælder med værksted og et par ekstra 
soverum.

Husværten blev efter ansøgning sadelma
ger F. Andersen, der med hustru fik gratis kost 
og logi samt 300 kr. årligt.

Efter en del forhandlinger i foreningens 
bestyrelse vedr. det lidt følsomme emne spiri- 
tus/øl på Svendehjemmet, vedtoges det, at 
der højest måtte skænkes 2 bajere pr. mand 
om dagen, og ingen andre spirituøse drikke 
måtte indtages. I forbindelse med denne afgø
relse blev hjemmets endelige prisliste således:

Værelse med fuld kost, ugentlig 7 kr. uden vask. 
1 enkelt sengs værelse uden kost, 
ugentlig 1 kr. 50 øre.
For middagsmad særskilt 40 øre.
Smørrebrød belagt pr. Vi stk. 5 øre
1 kop kaffe 10 øre
1 kop the 10 øre
1 kop chokolade 25 øre
1 flaske by øl 15 øre
Vi gammel Carlsberg 20 øre
1 provinsøl 12 øre
Vi flaske hvidtøl 6 øre
1 bøf 50 øre
1 logie 25 øre
1 eget værelse 50 øre
Fuld kost består af:
Kaffe med brød om morgenen
Frokost 4 halve stk. belagt smørrebrød
Middag 2 retter mad
Vesperkost [aftensmad] 4 halve stk. belagt smørrebrød 
Til eftermiddag en stor kop the, 2 stk. smørrebrød, 2 
stk. sigtebrød, dertil 1 flaske øl daglig.

Fra starten var Kolding Svendehjem rigtig 
godt besøgt, og det fik hurtigt ry for at være et 
af de bedste i Jylland. I 1963 ophørte Svende
hjemmet som institution.
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20 ÅR PÅ "HENICO"

AF HELENE HOLST

I 1972 købte min mand og jeg patriciervil- 
laen ”Henico” på Strandvejen 12 i Kolding, 
og godt 20 år senere solgte vi den. De mel
lemliggende år gav os rige oplevelser, meget 
at bestille og mange glæder i dejlige omgivel
ser.

Grunden til købet af det meget store hus 
var egentlig den, at jeg så kunne lave under
visningslokaler, hvor vi boede, i stedet for at 
skulle tage rundt til de forskellige steder, hvor 
eleverne mødte op. Jeg er uddannet på ”Kunst
håndværkerskolen” i Kolding (nu ”Design
skolen”) og underviste i stoftryk, batik, frie 
teknikker med komposition og beslægtede 
emner. Huset var imidlertid så stort, at vi be
gyndte at lægge andre planer for det.

På grundstensdokumentet, der engang af 
håndværkere var blevet fundet ved hoved
hjørnestenen, kunne man læse, at navnet 
”Henico” var dannet af forstavelserne fra byg
herren og hans kones fornavne, Henny og 
Nicolaj. Huset blev bygget i 1919 af fabrikant 
N. Clausen, eneejer af firmaet P. Schaub & 
Co. Arkitekt på villaen var M.J. Erlangssen 
fra Korsør, men alle håndværkerne var fra 
Kolding.

Bygherren har villet have plads til deres 8 
børn, for hovedhus og anneks var sammen
lagt på ca. 1000 m2. På alle måder var der 
gjort meget ud af arkitekturen. Et smukt søj
lebåret indgangsparti havde terrazzobelæg

ning med ”Salve” (Vær hilset på latin) ned
fældet. Ovenover var 3 blyindfattede ruder 
forestillende geishaer. Vi købte villaen af Kæ- 
the Breindal, og den var i orden fra kælder til 
kvist, dvs. 4 etager.

Haven var der vist ikke lavet om på, efter 
at den var blevet nyanlagt af overlæge Chr. 
Hvidt fra Set. Hedvigs Klinik og hans kone, 
der boede i huset med deres familie i 35 år fra 
1927. Især fru Hvidt var meget interesseret i 
blomster, buske og træer, og i samråd med 
Aksel Olsen, der anlagde ”Den Geografiske 
Have”, blev indkøbt og plantet mange eksoti
ske planter. En del af haven ud mod Strand
huse blev dog senere udstykket til en grund, 
hvor et nyt hus blev bygget. På den anden 
side af annekset, ind mod byen, var der en 
meget dyb slugt, en istidsslugt, som fortsatte 
på den anden side af vejen. Den hørte til na
boejendommen, blev solgt fra, og efter op
fyldning blev også et hus bygget dér.

I løbet af det første år fjernede vi et gam
melt trøsket stakit og nogle buske langs forto
vet, fik bygget nogle bede op med natursten 
og satte søjler op med kæder imellem. To me
get høje søjler med lys stod ved indkørslen og 
ligeledes to med lys ved trappen fra fortovet 
ned mod hoveddøren. Oven på alle de andre 
søjler blev der anbragt blomsterkummer, og 
for hele arrangementet indkasserede vi man
ge komplimenter.
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Strandvejen 12. Foto formentlig fra 1950erne.

Da vi besluttede at bruge huset som ”Hotel 
Garni” (overnatning med morgenmad), be
gyndte vi at tænke på, hvordan vi kunne ud
bygge værelseskapaciteten, og gennem nogle 
år lavede vi mange forandringer. Den ret sto
re garage i annekset blev til et dejligt værelse, 
og i den underste etage ud mod vandet foran
dredes en tidligere hestestald til køkken, bad 
og soveværelse, og en lille stue blev bygget 
til. I den gamle del måtte gulvet sænkes for at 
imødekomme myndighedernes krav. Det me
get store vaskehus, ca. 30 m2, ud mod vandet 
blev også lavet om til hotelværelse og tilstø
dende rum til badeværelse og køkken. Samlet 
blev det vores dyreste udlejning. I alt blev det 
til 5 små og store køkkener, 5 badeværelser og 
3 toiletter. Man kunne så, f.eks. som familie, 
leje flere værelser i sammenhæng med eller 
uden privat køkken og bad.

Vinduer og døre blev skiftet ud, gulvtæp
per og gardiner fornyet, men den største om
gang med håndværkere kom dog, da vi efter 
Hafnia-branden måtte reorganisere vores el
lers velfungerende brandsikring. Vi blev på
lagt at udskifte nogle af dørene med tunge

brandsikre døre, og brandhæmmende m ate
riale med plader over blev slået på flere af de 
smukke døre. Dørpumper blev påbudt til stor 
gene for os, når travlheden var på sit højeste.

En dejlig Christiansfelderkakkelovn fik vi 
bygget op i hall’en, men i tilgift måtte vi in
stallere en isokernskorsten gennem de fire 
etager. O vnen var smuk og afgav en helt spe
ciel og hyggelig varme, og gæsterne nød den, 
når de om vinteren forfrosne kom ind i 
hall’en. En gang hvert andet år var vi pålagt 
at få alle elektriske installationer efterset af 
en autoriseret installatør, og det tog gerne et 
par dage.

Allernederst i den store have var der en 
lille dam, hvor vi ”søsatte” kaukasiske ænder 
ad flere omgange, men de forsvandt alle på 
mystisk vis. Der var også en dejlig køkken
have med adgang til vanding fra en brønd 
med 3 dyser. Det blev dog for os en kort for
nøjelse, for kommunen kom og endevendte 
det hele for at lægge store rør ned.

Det største og mest omfattende projekt, vi 
udførte, var de store trapper og terrasser i den 
stærkt skrånende have. Utallige læs sand og 
jord blev påfyldt til de to store terrasser, og 
hundredevis af fliser blev hjemkøbt. Da alt 
stod færdigt, døbte koldingenserne trapperne 
”Koldings spanske trapper”. Terrasserne gik i 
to etager i husets fulde længde, og mellem 
hovedhus og anneks byggedes en terrasse i 
træ. Ca. 50 meget store blomsterkummer af
grænsede terrasserne, og 10 sæt traktørhave
møbler blev anbragt, så de sammen med blå
hvide parasoller indbød til afslapning med 
herlig udsigt over fjorden.

Når jeg tænker tilbage, forekommer det 
mig, at vi i alle årene havde håndværkere af 
alle slags gående. Dengang bød man dem på
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’’Henico” set fra haven med de nye trapper, 1983.

formiddagskaffe og ind imellem på en øl, og 
alt foregik hyggeligt og i rimeligt tempo.

Mens alle disse tiltag foregik, havde vi også 
vore hotelgæster at tænke på. Der var flere 
kategorier. Dengang var det almindeligt, at 
repræsentanter boede ude hele ugen, og vi 
havde mange, der jævnligt kom og overnat
tede, så mange af dem blev efterhånden som 
gamle venner for os.

I flere år inviterede Kolding By en kunst
ner til at bo hos os en måned, og vedkom
mende fik stillet et atelier til rådighed på Klo
stergården.

Gæster, der var hos os i længere tid, knyt
tede sig som regel til vores store tigerstribede 
”Grand Danois”, Catja, der var godmodighe
den selv trods sit frygtindgydende ydre og de 
voldsomme glam.

Mange af vore gæster kom og gik som de 
var hjemme på ”Henico”. Kunstnere, der ofte 
kom sent hjem, fik lov til selv at gå i køkke
net og smøre sig lidt natmad, og det fungerede 
fint til alles tilfredshed.

Alle vore gæster fik udleveret en hoved
dørsnøgle sammen med nøglen til værelset,

og selv om tusindvis gennem alle årene kun
ne benytte sig af denne ordning, blev ingen 
fristet af sølvtøjet i skufferne eller antikvi
teterne i stuerne. Spisestuemøblementet var 
engelsk ”Chippendale” med tilhørende 30 stole, 
alt i mørk mahogni, men da spisestuen var 
stor og lys, passede det hele godt sammen. Et 
meget stort forgyldt konsolspejl havde også 
sin plads i spisestuen, og belysningen var en

Et soveværelse på ”Henico”. Foto: Ludvig Ditt- 
mann, april 1991.
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Postkort a f ”Henico” trykt kort efter indretningen til hotel, ca. 1975.

stor kirkekrone af malm samt kertepærer i 
stukrosetter. Gardinerne var af guldbrokade 
med både for og mellemfor.

A t huset var bygget som herskabshjem 
med tjenende ånder, kunne man bl.a. se i 
baggangen, hvor en stor nummertavle havde 
sin plads. På den kunne man se, om der blev 
ringet på hoveddøren, fra spisestuen eller fra 
et af de mange værelser.

Der kom rigtig mange meget forskelligar
tede gæster. De amerikanske soldater, der var 
udstationeret i Tyskland, havde opdaget, at i

Danmark var det mere ukompliceret at blive 
viet end i Tyskland, så vi havde rigtig mange 
par boende. Min mand var mange gange med 
dem på borgmesterkontoret som vidne, og ef
ter vielsen stod jeg klar til at modtage dem 
med portvin og kransekage. Brudene var en
ten tyske eller amerikanske. Engang kom et 
par glade hjem efter vielsen, og bruden løb 
straks op på 1. salen, hvor mønttelefonen 
stod, ringede sin mor op og råbte: ”Mother, 
M other -  I got him! I got him !”.

Vi havde mange sjove og hyggelige ople-

90



velser med disse brudepar. Nogle skrev og 
sendte billeder fra Amerika, andre besøgte os 
igen senere, et par kom og præsenterede de
res lille søn, som var født 9 måneder efter op
holdet hos os, og nogle kom med familiemed
lemmer, som skulle opleve Danmark.

En del gæster kom år efter år til en over
natning på vej til et feriemål andre steder i 
landet, og på den måde kunne vi følge børne
nes udvikling.

Mange forskellige nationaliteter gæstede 
os. Både min mand og jeg kunne begå os på 
tysk og engelsk, og jeg huskede tilstrækkeligt 
fransk fra skoletiden til, at jeg kunne begå 
mig i fornødent omfang. Hertil kom to hjem 
meboende døtre, der talte spansk og fransk, 
men med gæster fra Kina, Japan, Korea og 
andre fjerntliggende lande måtte vi som regel 
tage andre kommunikationsmetoder i brug.

En gæst fra Japan boede hos os ca. et halvt 
års tid, hvor han skulle kontrollere eksporten 
fra Danish Crown til Japan. Med ham fore
gik al samtale ved hjælp af få engelske gloser, 
fagter og gebærder, smil og latter. Vi havde 
ham med på familiebesøg og udflugter og ef
ter hans hjemrejse modtog vi af og til dejlige 
pakker med fine japanske ting i en meget 
kunstfærdig indpakning. Han sendte f.eks. en 
meget smuk og kostbar geisha, ligeledes ind
bydelse til at feriere os ham og hans familie.

A f og til fik vi kendskab til forskellen på 
reglerne i Japan og Danmark. Da der f.eks. 
var strejke på slagteriet, kunne vi ikke gøre 
ham begribeligt, at han ikke skulle på arbej
de, så hver dag tog han afsted blot for at blive 
standset af blokadevagterne.

Gæster fra Korea fortalte mig en dag, at 
noget på 1. salen havde deres interesse. Det 
viste sig at være en større samling af sjove og

særprægede grydelapper i det lille tekøkken. 
De fik selvfølgelig lov at tage dem, de havde 
lyst til. Om de kender til grydelapper i Korea, 
ved jeg ikke, måske var det for dem en helt 
speciel souvenir at komme hjem med.

I flere år havde vi jævnligt en yngre mand, 
Robin Hutchinson, fra England boende. Han 
kom altid med beretninger fra rejser, han 
havde foretaget ud over den ganske verden. 
Vores yngste datter, der var på vej hjem fra 
England efter en tid at have passet et stutteri, 
kom helt tilfældigt til at spise morgenmad 
med ham ombord på Englandsbåden, og til 
hendes overraskelse og glæde fortalte Robin 
hende, at han havde booket et værelser på et 
lille hotel, der hed ”Henico”. Det var hans 
første besøg af mange hos os i de følgende år. 
Hans mor var dansk, hans far engelsk og en 
så højtstående officer, at de blev inviteret til 
Dronning Elizabeths fester. Moderen boede 
også hos os hver sommer, hun havde altid et 
barnebarn med, for hun ville gerne, at de også 
følte sig hjemme i Danmark.

Engang havde vi de kendte fodboldspillere 
”Brøndbyerne” boende et par dage. De havde 
deres egen læge med, og de færdedes stille og 
roligt i huset. Et par år efter fik vi igen en 
bestilling fra fodboldspillere i Brøndby. Vi 
skulle selv til en fest i København med ”Sko
leskibet Danmarks Venner” og tog glade af
sted, idet vi overlod en af vore hjælpere, en 
stilfærdig, yngre dame, at modtage og tage sig 
af ”Brøndbyerne”. Ved opkald om aftenen for 
at høre, om alt gik planmæssigt, fik vi den 
lidt chokerende meddelelse, at nok var sel
skabet fodboldspillere fra Brøndby, men det 
var ”Old Boys holdet”, og de var alt andet 
end stilfærdige, så vi måtte ringe efter en af 
vores venner, som straks tog til ”Henico” og
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overvågede hotellet, til der igen var ro og or
den.

Komponisten Fuzzy var en kær og hyggelig 
gæst, som ved et af sine besøg hos os skrev en 
hyldest til ”Henico” med både tekst og me
lodi.

Genindvielsen af kirkesalen på Koldinghus 
i 1980 blev også anledning til, at vi fik dejlige 
og spændende gæster, der lavede ”Grønt- 
Multi-Musik-Sjov” til indvielsen. Det var di
rigent Frans Rasmussen og komponist H en
ning Christiansen med sin kone Ursula Reu
ter og deres to børn. Ved deres besøg blev et 
dejligt venskab etableret, brevveksling og 
indbydelser fulgte, bl.a. til en spændende ind
vielse af Ursulas ”port” ved Aabenraa M u
seum med Dronning Ingrid som æresgæst.

En sommer havde vi nogle dage gæster fra 
Edinburgh, og da jeg opdagede, at der en af-

Ursula Reuter Christiansen: En fortælling om  
Koldinghus, 1980, lavet i forbindelse med 
”G rønt-M ulti-M usik-Sjov”.

ten var en udsendelse i fjernsynet med tattoo 
fra deres hjemby, spurgte jeg dem, om ikke de 
ville se det. Men end ikke i drømme ville de 
finde på at kigge på det, for gennem fem uger 
om sommeren så de hver dag tattoo!

En sen aften en vinter ringede det på dø
ren, og da jeg lukkede op, så jeg ti arabere stå 
uden for, alle i de hvide, lange gevanter og 
klæde over hovedet med den snoede, mange
farvede krans. På denne årstid var der ikke 
mange gæster, så de kunne alle få værelser på 
1. salen. Da de var indlogeret, bad de om et 
par kander te, som de gerne ville have op på 
værelserne. Jeg gik ned og lavede teen og 
kom op med en stor bakke med kopper og 
kander. Synet, der mødte mig i den store hall 
ovenpå, glemmer jeg aldrig. Alle 10 arabere 
lå på gulvet og bad med ansigtet mod Mekka 
og ryggen mod mig. En svag summen hørtes 
fra dem, så skyndsomt stillede jeg bakken fra 
mig og listede ned igen.

Til et stort in ternationalt idræ tsstævne 
havde vi 45 sportsfolk indlogeret. Det var, in
den vi fik påbud om vidtgående brandsikring 
og begrænsning i gæsteantallet! Idrætsfol
kene fordelte sig med 15 fra Tyskland, 15 fra 
Frankrig og 15 fra Holland. De boede hos os i 
8 dage, og det blev en herlig oplevelse at have 
dem boende. Til morgenbordet kom de i tre 
hold, og det var praktisk, for det var tre for
skellige morgenmadsborde, der skulle dæk- 
kes. Om aftenen var de på de store terrasser, 
hvor de grillede og skiftedes til at synge sange 
fra deres respektive hjemlande. De var hele 
tiden i højt humør og lavede mange forskel
lige små gags, f.eks. kom vi en morgen op til 
synet af ”Tricoloren” på flagstangen i stedet 
for vimpelen, som lå på et bord pæ nt langt 
sammen.
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Helene Holst og hendes mand i hall'en på 1. sal.

Revyforfatterne Ida og Bent From var så 
huskendte, at de en eftermiddag tilbød at 
passe hotellet, så vi kunne tage nogle timer 
fri, hvilket vi glade tog imod. Ved vores hjem 
komst fortalte de, at deres -  og vores -  ven
inde skuespilleren Jytte Breuning havde rin
get, og selvfølgelig havde hun moret sig over, 
at det var Fromerne, der passede hotellet. De 
skrev en del af hendes sange og hyggede sig 
med hende, når de tilfældigt i kunstnerisk 
sammenhæng mødtes.

En anden gæst gav os også en gang et par 
fritimer og ville lave mad til os. Da det viste 
sig at være pizza, sagde min mand til ham, at 
gjorde han det en gang til, var han færdig

med at bo hos os. A lt gik med humør og m un
tre bemærkninger, og mange af gæsterne blev 
vi næsten i familie med, og her 20 år efter at 
”Henico” er solgt, hører og ser vi stadig nogle 
af dem. For et par år siden ringede en tidligere 
gæst og fortalte, at et stort billede fra det 
gamle København, som han altid havde væ 
ret glad for at se på ved sine besøg på ”H e
nico”, og som han fik med sig sidste gang, han 
var hos os, havde fulgt ham siden, endog til 
Israel, hvor han havde boet i 14 år.

Engang fik vi besøg af et par ”nye” repræ
sentanter, og de var om aftenen kommet i 
snak med hinanden i fjernsynsstuen. Den ene 
havde bestilt vækning kl. 7.00, men da min
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mand næste morgen havde banket på af flere 
omgange og ingen reaktion fået, råbte han 
til sidst: ”Nu må De stå op, Jensen, for klok
ken er langt over 7”. Gæsten svarede vris
sent: ”Jeg skal ikke op kl. 7; desuden hedder 
jeg Hansen”. Da det senere passede ham at 
stå op, fortalte han ved morgenbordet, at han 
havde byttet værelse med Jensen. Heldigvis 
var Jensen stået op uden vækning og havde 
forlængst fået morgenmad og var kørt!

Rigtig mange ”kendte” boede hos os. Ulrik 
Cold hyggede sig med Ebbe Kløvedal Reich, 
der i gæstebogen skrev et digt om sin ankomst 
til ”Henico”. Jan Monrad samlede på emalje
skilte, og jeg prøvede at skaffe et nyt til næste 
gang, han og Rislund skulle overnatte. Erik 
Grip var en af de faste, der gik i køkkenet, når 
han efter sin optræden kom sulten hjem.

Susanne Breuning besøgte sin mor sam
men med Kurt Ravn. Jytte Breuning boede 
hos os en sommer, hvor hun optrådte på ”Sans 
Souci”. Jytte færdedes også hjemmevant hos 
os, og lunede af og til rundstykker i ovnen til 
gæsterne.

Richard Ragnvald boede hos os sammen 
med Solveig to somre, hvor også de optrådte 
på ”Sans Souci”, ligeledes Jan Schou. Med 
ham og Richard har vi i ny og næ en hyggelig 
forbindelse.

En gæst, der ikke rigtig har noget tilfæl
les med de foregående omtalte, var tidligere 
landstingsmand Anker Lau. Han boede så 
ofte hos os, at han ikke syntes, det var uma
gen værd at rejse frem og tilbage med den jor- 
demodertaske, han havde sine ting i, det var 
f.eks. medicin og en pyjamas, som vi skulle 
vaske, når han igen bestilte det sædvanlige 
værelse med udsigt ud over fjorden. Han ville 
ikke have et med privat bad, men en toilet

spand skulle forefindes, ligesom der i hans 
seng skulle anbringes en skråpude, desuden 
skulle der indkøbes 1 liter kærnemælk til 
ham. Han tog det som en selvfølge med den 
ekstra service, og det gjorde vi vist også.

Vi havde mange forskellige orkestre bo
ende, også de inviterede af Kolding By, og for 
dem skulle der gerne være lidt fest med na t
mad, øl og en snaps. Et kapitel for sig blandt 
orkestrene var ”Rockers by Choice”. De fore
tagsomme, unge mennesker havde 1. salen 
for sig selv, men inden vi så os om, havde de 
okkuperet hele huset med instrumenter, tøj, 
sko og ting overalt. De første par dage gik vi 
og ryddede op og bar alt oven på, når de tog 
afsted om aftenen for at give koncert, men 
hurtigt blev vi klar over, at det var sisyfos
arbejde, og vi lod tingene sejle. Min mand og 
jeg aftalte, at det stod vi ikke model til en 
gang mere, så hvis de igen bestilte, var alt op
taget. Vi måtte dog revidere vores beslutning, 
da orkesteret tog afsked, for den var så over
vældende positiv over for os, at vi blev helt 
rørte. De havde aldrig boet så dejligt før, de 
følte sig fuldstændig som hjemme, og de ville 
meget gerne have lov til at komme igen ved 
lejlighed -  og selvfølgelig skulle de være vel
komne!

En streng vinter oplevede vi, at alle vore 
gæster sneede inde. De fik selvfølgelig alle 
måltider hos os, og vi måtte se bort fra, at 
køkkenet kun var godkendt til morgenmad. 
Et brudepar fra Tyskland var blandt gæsterne 
og til trods for, at al udkørsel blev frarådet, så 
satte de kursen sydpå, for der var arrangeret 
en stor fest for dem to dage efter vielsen. Vi 
hørte aldrig, hvordan det var gået for dem, 
men der skulle et mirakel til, for at de kunne 
få turen gennemført.
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Engang imellem havde vi håndværkere 
boende i længere tid, og jeg husker otte, der 
gennem en periode boede hos os nogle dage 
ad gangen, og så blev der smurt madpakker til 
hele dagen. 10 stk. rugbrød til hver, og godt 
nok var køkkenet stort, men de smurte styk
ker fyldte alle borde, så det var lidt af en kunst 
at få stykkerne rigtigt fordelt i de mange mad
kasser.

En dag kom en engelsk dame, der gerne 
ville have et værelse med privat bad. De få, vi 
havde, var optaget, så hun var lidt tvivlrådig, 
indtil vi viste hende et af de fælles badevæ

relser med de smukke gamle kakler, så sagde 
hun prompte: ”1 want to stay here”!

Blandt vore allerførste gæster var en ung 
mand, der var lidt af en opfinder. Han stod i 
kælderen til deres lille hus og eksperimente
rede. Gennem  alle årene på ”Henico” boede 
han jævnligt hos os, og firmaet, han etable
rede, voksede støt. Han vedblev at besøge os 
efter salget af ”Henico”, og til trods for hans 
beskedenhed kunne vi ved at følge hans skif
tende bilmærker, der endte med en flot ”Ja
guar”, klart se, at han havde succes, også hans 
mange forretningsrejser til udlandet viste det.

Helene Holst ved morgenbordet. Foto: Ludvig Dittmann, april 1991.
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Han var i øvrigt den unge mand, der mange 
år forinden bød os på hjemmelavet pizza.

A f og til havde vi danske brudepar boende, 
og det skete, at vennerne kom og bad om 
lov til at lave en lille overraskelse til dem på 
værelset. Vi sagde ja til det, indtil vi opleve
de, at værelser, bad og et lille tilhørende køk
ken var fuldstændigt oversprøjtet med hvidt 
skum. Sengetøj, sofahynder og hvad der ellers 
kunne flyttes, lå i et kæmperod midt på gul
vet. Heldigvis kiggede vi ind, efter at vanda

lerne var gået, så vi nogenlunde kunne bringe 
tingene i orden igen. Efter den oplevelse sag
de vi nej til den slags anmodninger.

Min mand var altid meget hjælpsom, men 
også en stor spøgefugl. En morgen, hvor sne
en var faldet tæ t om natten, og bilerne stod 
dækket af sne, rengjorde han dem alle og gik 
derefter ind i spisestuen og proklamerede for 
gæsterne, at der ville blive lagt et mindre be
løb på deres regning for snerydning. En re
præsentant, der besøgte os for første gang, røg

Min mand ses på bagtrappen fyldt med familiebilleder i tre etager. Især amerikanerne var meget betage
de a f dette.
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op af stolen og sagde, at han ikke havde be
stilt nogen snerydning, den kunne han nok 
selv foretage. Min mand sagde: ”Godt, godt, 
så sletter vi beløbet”. Da gæsten senere fik 
sin regning var ”Snerydning: 10 øre” slettet. 
M anden blev en trofast gæst og vænnede sig 
hurtigt til min mands morsomheder.

Ved én lejlighed tror jeg dog, at min mand 
ønskede, at hans hjælpsomhed ikke var helt 
så legendarisk og selvfølgelig for vore faste 
gæster, som tilfældet var. En excentrisk dame 
fra Drejens kom en gang imellem og boede 
hos os nogle dage, det var vist både for fornø
jelsens skyld og for at få lidt afveksling i hver
dagen. En lørdag kom hun med taxa fra bane
gården og måtte have en overnatning, for 
taxa ville ikke køre til Drejens, da sneen lå 
højt, og hendes hus afsides. Søndag morgen 
kom hun ind i spisestuen og kundgjorde, at 
hun havde bestemt, at min mand skulle køre 
hende hjem! Gode råd var dyre, for vi skulle 
til barnedåb i Silkeborg, men min mands 
gode hjerte løb af med ham, og han tog turen 
til Drejens med gummistøvler på og en skovl 
bag i bilen, så han kunne bane vejen for fruen 
hen til huset. Sneen lå ganske rigtigt højt, så 
det blev noget at et arbejde at grave sig igen
nem, men fruen kom i hus, og barnedåb kom 
vi til, dog måtte vi undvære dåbshandlingen 
i kirken.

Et ægtepar kom en dag ind i en af stuerne, 
og ved synet af en af mine store vævninger 
blev fruen helt stum, for kompositionen var 
næsten magen til en, hun havde vævet. Hun 
sendte mig senere billeder af den, og der var 
virkelig kun få detaljer til forskel. Vi havde 
begge selv tegnet mønsteret, og da de boede i 
København, kunne vi ikke have kigget ved 
hinanden.

A t sende glemte ting blev en fast rutine for 
os. Engang sagde en gæst, at det nok var for
di, der var så mange ting i forvejen på værel
serne, at folk var bange for at tage for meget 
med sig. Rigtigt var det, at alle værelser var 
godt udstyret med ting og sager for hyggens 
skyld. Faste gæster havde altid deres ”eget” 
værelse. En gæst sagde engang ved bestilling, 
at det absolut skulle være nr. 6, for der stod 
en bog i reolen, som han var i gang med at 
læse. En anden gæst sov overhovedet ikke, 
for han havde fundet og læst en bog, der om
handlede en rejse til Østen, og det var nøjag
tigt den rute, han selv havde taget engang. 
Han fik bogen foræret, så han kunne genlæse 
den en dag.

Som fortalt var køkkenet kun godkendt til 
garni, men det skete, at koldingensere kom 
med anmodning om at holde en fest hos os. 
De syntes, at indretningen var spændende 
med de forgyldte spejle, prismekroner, ægte 
tæpper, håndbroderede duge på alle borde -  
store som små -  og andet, som gjorde, at hu
set var noget helt specielt. Når vi imødekom 
en sådan anmodning, fik vi maden udefra og 
prøvede ellers at leve op til gæsternes for
ventninger til smukt dækkede borde, hvor 
sølvdækketallerkener, krystalglas, sølvbestik 
og kongeligt porcelæn sammen med blom
steropsatser og levende lys i sølvstager på de 
broderede duge præsenterede sig på smukke
ste vis.

Overfor os boede ægteparret Lou, begge 
tidligere overlæger. De var elskelige og fyldte 
deres otium med seriøse interesser. De var 
også meget selskabelige, og var vejret godt, 
kunne vi næsten regne med, at hr. Lou gik ud 
foran huset for at kigge efter min mand, for så 
var det ved 17-tiden på sin plads med en pas
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siar og et godt glas. Vejen foran Lous hus 
havde en krumning med en forkert hældning, 
så af og til kørte en bil ind i deres hæk. En dag 
gik det så galt for en mindre bil, at den væl
tede om på taget. Da Lou havde forvisset sig 
om, at ingen var kommet til skade, sagde han 
sarkastisk: ”Ja, og De er så nummer sytten!”

Engang fik vi et dokument sendt fra Ita
lien, og et medfølgende brev fortalte, at nogle 
italienske gæster, der havde besøgt os, havde 
indstillet ”Henico” til at være ”Årets hotel”, 
og det var det blevet, så vi blev indbudt til at 
deltage i en festlighed. Dog var sommertiden 
hos os så hektisk, at en tur til Italien desværre 
ikke rigtigt kunne komme på tale.

I det hele taget fik vi mange positive til
kendegivelser, dels af gæsterne, når de var 
hos os, dels fra breve, de skrev til os eller det, 
de skrev i gæstebøgerne. Noget af det, vi er 
blevet mest glade for at læse, blev skrevet af 
tidligere overlæge Hvidt, der havde 35 dej
lige år på ”Henico”. Han syntes, at huset blev 
brugt på rette måde, så rigtig mange m enne
sker kunne nyde det smukke hus og indret
ningen, roen og beliggenheden. Hvidts fire 
børn, der var vokset op i huset, boede nogle 
gange hos os, og så sov de selvfølgelig på deres 
tidligere respektive værelser. Det have vi stor 
fornøjelse af, og de fortalte os meget om, 
hvordan det hele var foregået i deres tid. Det 
var dem, der havde haft rideheste i annekset.

Især om sommeren sendte de store hoteller 
gæster til os, når de havde fuldt booket, og 
det skete ikke så sjældent, at gæsterne vendte 
tilbage og blev faste besøgende hos os, og det 
til trods for, at vi ikke kunne måle os med de 
store hotellers mange faciliteter.

Turistkontorets chef Karl Gulløv var altid 
opmærksom på os, når kunderne ønskede

overnatning til en rimelig pris og med en an
den atmosfære end de store hoteller, så m an
ge gæster blev fra Turistkontoret sendt ud til 
os.

TV Syd lavede også en meget rost udsen
delse om ”Henico”, og den bevirkede lige
ledes mange besøg, ligesom aviser og blades 
reportager om vores lille hotel gjorde det.

Da vi efter godt 20 år på ”Henico” mær
kede, at kræfterne til at klare det store arbej
de tog af, trappede vi ned og bestemte at 
sætte huset til salg. Vi begyndte at få tingene 
fra de ca. 1000 m2 hen de rigtige steder, alt 
imens evt. købere gik rundt og vurderede, 
hvad huset evt. kunne bruges til -  fortsat ho
tel, ejerlejligheder, privat beboelse, firmado
micil, etc., etc.

Jeg husker tydeligt de sidste gæster, vi hav
de. To amerikanske damer boede hos os i otte 
dage og syntes, det var spændende, at de lige 
nåede det på falderebet. Da afskedens time 
nærmere sig, kom de og viste os en diger bog 
over hoteller i Europa. Kun ét hotel i hver by 
var omtalt, og for Koldings vedkommende 
var det ”Henico”, hvilket vi selvfølgelig var 
glade for at høre, og da de sagde, at alle super
lativerne om vores lille hotel var fuldt for
tjente, kunne vi ikke forlange mere som af
slutning.

Den allersidste gæst, vi havde, prøvede jeg 
at overtale til at indlogere sig på et af de store 
hoteller, men nej, han skulle bo på ”Henico”. 
Jeg foreslog så, at han kunne være hos os et 
par dage, og jeg kunne så få ham ind på et 
andet hotel. Vi pakkede på livet løs, og det 
kunne ses overalt, nu var der virkelig opbrud. 
Gæsten kom, og det viste sig at være en æl
dre, amerikansk gentleman, der tidligere hav
de haft en meget høj stilling inden for FN.
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Foto a f ”Henico” a f Aksel Holst, 1991.

Som dagene gik, spurgte jeg, om ikke vi skul- 
le være ham behjælpelige med at flytte, men 
nej, han blev, og det gjorde han, til han skul
le rejse tilbage til USA, og det til trods for, 
han til sidst var omgivet af flyttekasser.

Det var vemodigt at sige farvel til vores 
herlige ”Henico”, men med de mange, dejlige 
oplevelser derfra i bagagen begyndte vi på det 
sidste afsnit i livet, et godt otium. Til min 
mands glæde kunne vi komme til at bo i hans 
barndomshjem i Holsted, også et stort hus, 
hvor der var god plads til vores store familie.

Min mand har jeg mistet for fire år siden, og 
selv bor jeg nu i en dejlig ældrebolig, der pas
ser til mine 85 år. Jeg har dermed opdaget, at 
man kan være lige så glad for at bo med 50 m2 
som med 1000. Hovedsagen er, at det passer 
til ens formåen, og at man har evnen til at 
stille sig tilfreds.
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JERNBANEGADE I 1940ERNE

AF KJELD ROSSEN

Det hænder, at man pludselig kan blive op
mærksom på, hvor stor forskellen er på ver
den i dag og den, man kendte engang. Så kan 
det ske, at man stopper op og mærker efter. 
Sådan har jeg det, når jeg tænker tilbage på 
min egen verden i de tidlige år, som jeg ople
vede i Jernbanegade i Kolding.

Det gælder erindringen om gadens m enne
sker, voksne og børn, det gælder gadelivets 
rytme, forretningerne og virksomhederne, og 
det gælder trafikforholdene. Når jeg sammen
ligner byen i dag med Kolding dengang, fri
stes jeg til at sige, at den havde noget lands- 
byagtigt over sig for 60 år siden.

Med udgangspunkt i Jernbanegade vil jeg 
fortælle om det, der var dengang og måske 
kommentere det uden helt at fornægte den 
barnlige synsvinkel.

Jeg blev født i Jernbanegade 29 som den 
yngste af 7 søskende. Min far var læge og 
havde praksis på den nævnte adresse, hvor vi 
også boede. Han var kendt af de fleste koldin
gensere på den tid, dels fordi der ikke var ret 
mange praktiserende læger i byen, dels fordi 
han af mange blev betragtet som lidt af en 
original, da han ofte anvendte uventede og 
ejendommelige vendinger, når han talte til 
folk, og i det hele taget var ret utraditionel. 
Min mor var mindre iøjnefaldende, men ven
lig og mødekommende, og hun nød respekt 
for at holde sammen på den store familie.

Min ældste bror var knap 15 år ældre end 
mig. Den næstyngste i flokken, en søster, som 
udover mig selv lever endnu, er tre år ældre 
end mig. Opdragelsen af os var måske lidt 
friere, end den havde væ ret for de ældre sø
skende. M en tidspunktet, 1940erne, betød 
til gengæld, at der var restriktioner m .h.t. 
hvor langt hjemmefra, vi m åtte strejfe om, 
fordi der skulle passes på, når nu tyskerne var 
der, og situationen var anspændt.

Huset, vi boede til leje i, tilhørte firmaet 
Berring og Larsen, der solgte kul og koks (og 
vel også olie, Larsen gik i hvert fald i folke
munde under navnet Olie-Larsen). De havde 
kontorer i stueetagen til venstre, overfor var 
vinhandelen. Det mest bemærkelsesværdige, 
inde hos dem var pengeskabet, et større rum 
bygget ind i muren og forsynet med en kolos
sal låge. Den var 20-25 cm tyk, tror jeg. For
klaringen på denne mærkelige indretning var, 
at huset oprindeligt havde været lokalafde
ling for Nationalbanken frem til m idten af 
1920erne, indtil den imposante nationalbank
bygning på hjørnet af Jernbanegade og Frede- 
riciagade blev bygget.

Personalet hos Berring og Larsen havde vi 
ikke noget at gøre med, de ville ikke forstyr
res i deres alvorlige arbejde.

Med så stor en familie som vores og med 
min fars behov for konsultationslokaler, leje
de vi både første og anden sal i det store hus.
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Jernbanegade 29 med Trocadero i baggrunden. 
Foto: Mogens Hansen, ca. 1960.

På første sal var rummene store, og der var 
højt til loftet, som var kantet med stuk. Kon
sultationen og venteværelset lå i den vestlige 
ende af huset. Midt for og ud mod gaden var 
der en stor dagligstue med bonet parketgulv 
og meget store vinduer ud mod gaden. Via en 
skydedør kom man ind i spisestuen, hvor der 
var nogle meget raffinerede paneler af mørkt 
træ . I den væg, der vendte længst væk fra 
gaden, var der i panelet indbygget skabe til 
skåle og terriner og andet service. Boligen var 
jo oprindelig tiltæ nkt fine folk, direktøren for 
den lokale afdeling af Nationalbanken.

Ud for konsultationen og ud for spisestuen 
var der store altaner. Det fik huset til at tage 
sig fornemt ud, men om sommeren var det så 
som så med det fine, for svalerne, som den
gang holdt til i stort tal i byen, byggede rede 
og sked ned ad væggen og på gulvet. Det kun
ne blive noget uhumsk. Mærkeligt nok kun
ne man næsten få mistanke om, at svalerne 
var ’inviteret’, for der var i væggen under 
altanloftet anbragt nogle ’metalkamme’, som 
gjorde det lettere for fuglene at bygge rede.

I den side, der vendte ud mod gården hav
de vi et ret stort køkken med gasblus og ovn 
og sågar en høkasse. Der var også et lille spi
sekammer med skab med fluenet og et lille 
rum, vi kaldte ”fadeburet”. På den anden side 
af hoveddøren var der en snæver gang, som 
førte til venteværelset, der også havde vin
duer ud mod gården. I den gang var der op
hængt adskillige udstoppede dyr, hvoraf en 
”jagende falk” var den dominerende. Jeg har 
hørt mange kommentarer om disse dyr, når 
folk mindedes deres besøg i min fars konsulta
tion.

Oven på var der syv værelser. Efterhånden 
som mine søskende flyttede hjemmefra, be
gyndte vi at få logerende. Øverst i huset var 
der loft. Det blev bl.a. brugt til at hænge va
sketøj til tørre. Der kunne være kvælende 
varmt om sommeren.

Den del af Jernbanegade, der gik ned til 
Banegården, den brede del, var belagt med 
store, glatte brosten i modsætning til belæg
ningen med ret små ru sten i den smalle del af 
gaden, der gik fra rundkørslen ved Buen og op 
til Akseltorv. Det gav et særligt lydbillede. 
Det var som om brostenene under besættel
sen understregede soldaternes støvletramp. 
Også hestevognene, som vi så mange af i det
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daglige gadeliv, fik lyden fra de skramlende 
hjul forstærket af brostensbelægningen. Ø l
kuske kørte ud til restauranterne, mælkeman
den havde sin daglige rute, og det hus, jeg 
boede i, havde jævnligt besøg af en heste
vogn, der kom med flasker til vinhandleren i 
stueetagen. Den skramlede ind gennem por
ten til gården, som også var belagt med store 
brosten. Her blev flasker og balloner afleve
ret. Vi børn fandt hesten spændende, det var 
en lysebrun nordbagge, men vi holdt os på 
respektfuld afstand, for den var ret ilter, og så 
havde den strå-viskere og lagde ørerne tilba
ge. Vi havde ladet os fortælle, at det betød, at 
den var lunefuld, måske endda ondskabsfuld. 
Den stod og sparkede, så gnisterne sprang. 
Om kusken husker jeg intet. Han havde ikke 
vores bevågenhed. Børn interesserer sig for 
dyr. Den interesse gjorde sig også gældende 
nede i Klostergade, i den ende, der var nær
mest jernbanen. Der lå en smedje. Vi kunne 
stå i porten og med store øjne se på, når sme
den skoede heste og indsnuse lugten af sved
ne hove.

De store vinbeholdere og kasser med fla
sker skulle ned i kælderen, og det kom de via 
en vareelevator, som blev ført via et spil med 
tandhjul og håndsving. Der var en anord
ning, der skulle fungere som stopklods, men 
der skulle også stemmes imod med muskel
kraft. Spillet var ikke helt enkelt at betjene, 
og det krævede gode kræfter. Så vinhandle
ren havde en stærk ung mand ansat som karl. 
Vinhandleren hed Friis. Han var en ældre 
mand, sur og bister. Vi holdt os helst på af
stand af ham. Han på sin side var nok også 
mest tilfreds, når vi holdt os fra at lege i går
den.

Kælderen levede i min erindring meget

Foto fra gården i Jernbanegade 29, med muren 
mod nr. 31 som baggrund. Fra venstre Finne
drengen Aaro Tapponen, Kjeld Rossen, Gerda 
Rossen.

godt op til sangen: ”1 en kælder sort som kul”. 
Der var mørkt og dystert, der blev afgjort ikke 
brugt mange watt på lyset dernede. Der var 
som næ vnt oplagring af vin, og der var et lille 
rum, som vi under krigen anvendte som til
flugtsrum under luftalarmer, hvis man ikke 
valgte den mere bekvemme løsning, nemlig 
at blive oppe i lejligheden. Og så var der fyr
rummet. Vi havde centralfyr. Dvs. et fyr i kæl
deren, som opvarmede vand, der via varme
rør blev sendt rundt til radiatorerne i hele 
huset. Dette fyr blev ”fodret” med kul af en 
fyrbøder. Kullene lå i store dynger i rummet, 
hvor fyret stod. Med en stor skovl, der skra
bede larmende hen ad gulvet, kastede han
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kullene ind gennem lugen, mens det sorte 
støv løftede sig i en sky og derefter faldt ned 
og lagde sig tungt på alting. Vi var ikke popu
lære hos mor, når vi havde været i kulkælde
ren, så snavsede vi var blevet.

Først i slutningen af 1940erne blev der ind
ført fjernvarme i den del af byen. Gaden var 
gravet op næsten et halvt år, måske nok med 
korte intervaller. Der var ringe koordination 
mellem de forskellige instanser, der havde ar
bejde at udføre. Til sidst kom vi også af med 
brolægningen og fik asfalt i stedet. Det var 
nye tider. Kældrene i Jernbanegade, specielt 
på sydsiden med de lige numre, var meget ud
satte ved ekstreme vejrlig, der medførte vold
somme stigninger i vandstanden, for eksem
pel ved langvarig kraftig østenvind eller ved 
vedvarende stærke regnskyl. De så ikke godt 
ud, når vandet stod højt. Så blev der brug for 
motoriserede pumper.

Vi boede ved siden af Trocadero, som nok 
var byens førende forlystelsesetablissement. 
Det var en ret grim bygning. Senere opdagede 
jeg, at det, man så fra gaden, i virkeligheden 
var en tilbygning på den oprindelige villa, 
som skal have været et ganske flot hus. Eje
ren Juhl Hansen var for mig at se lidt tilbage
trukket og sås ikke meget i gadebilledet. Han 
havde voksne børn. Takket være datteren, 
Lisa Hansens Danseskole, var Trocadero ikke 
helt lukket land for børn. Der har jeg uden 
større entusiasme lært at danse rheinlænder
polka, foxtrot og vals. Det mest eventyrlige, 
som jeg husker derfra, var en stor glaskugle 
sammensat som en mosaik af spejlglas. Når 
den roterede, flimrede lysglimt rundt i rum
met.

Hvad der sådan foregik om aftenen i dan
serestauranten vidste vi ikke så meget om.

Reklamepostkort for Trocadero.

Men i et lille udhængsskab ude på gaden kun
ne vi trods alt følge lidt med i programmet. 
Det kunne være tryllekunst, akrobatik eller 
danseartisteri. Som en lille mærkværdighed 
vil jeg fortælle, hvad en legekammerat, som 
må have haft antennerne godt ude, kunne 
berette: Hun havde hørt voksne tale om, at 
en aften efter lukketid i restauranten havde 
et sluttet selskab givet en danserinde 500 kr. 
for at danse nøgen. Det lød jo ganske spæn-
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dende, men jeg troede nu ikke rigtig på det, 
for sådan noget kunne da ikke interessere 
voksne mennesker! I dag er det ikke den side 
af sagen, jeg er skeptisk over for, men må sna
rere undre mig over, at voksne kan have væ 
ret så skødesløse, at en lille pige kunne kom
me til at overvære sådan snak.

Der var faktisk ikke tit larm omkring Tro- 
cadero, men især på lørdag aftener kunne de 
besøgende godt være lidt højrøstede. Så skete 
det, at man blev vækket af ophidsede stem
mer. Der var lige en uoverensstemmelse, der 
skulle afgøres. Næste dag flød der blod i por
ten. Så var der en, som havde fået en næse
styver i et slagsmål med en blodtud som resul
tat.

I huset ved siden af Trocadero, Jernbane
gade 33, var der en forretning, som næsten 
altid henlå i rod og uorden. Man sagde, at be
liggenheden var dårlig for salg, hvorfor aner 
jeg ikke. Ved siden af var der et lille forret
ningslokale, hvor et par unge, friske og lat
termilde piger havde vaffelbageri. De solgte 
isvafler, en stor for 50 øre, en mindre for 35 
øre, og så havde de ispinde med flad pind til 
25 øre stykket og nogle runde is på rund pind, 
som kun kostede 15 øre. Det var den lokale is, 
Dana Is, som jo blev fremstillet på Slotsmøl
len, som lå med udkørsel til Banegårdsplad
sen.

Lige over for huset, hvor vi boede, i nr. 42 
boede tandlæge Strange Friis, som vist ejede 
huset. Han havde sin tandlægeklinik i den 
del af huset, der vendte ud mod gaden. Han 
var vist egentlig en ganske flink mand, men 
han havde den ubehagelige rolle at sikre ro i 
gården, når hans kone havde migræne, og det 
havde hun altid, forekommer det mig. Så stod 
han oppe på første sal ved et åbent vindue

A. Holms glarmesterforretning, Jernbanegade 
42 under krigen.

og råbte og tyssede på os børn, der legede i 
gården. En sommeraften, hvor vi prøvede at 
spille badminton, fik han uventet modspil. 
Det var glarmester Holm, som tog os i forsvar 
og påpegede det urimelige i, at vi overho
vedet ikke måtte udfolde os. ”Børn og unge 
mennesker kan jo ikke være lydløse”, sagde 
han. Jeg husker det så tydeligt, fordi det var så 
fantastisk, at en voksen gad tage vores parti. 
Vi var vant til, at voksne gennemgående var 
på nakken af børn. Kun en gang husker jeg at 
have oplevet Friis forbløffende venlig og lat
termild. Han tullede rundt i gården og legede 
med kinesere. Det var nytårsaften.

Glarmester Holm havde værksted og for
retning i kælderen og boede i stueetagen. 
Værkstedet lugtede altid stærkt af kit og lim, 
og der var ikke udpræget orden i redskaber og 
materialer. Men de kunne altid selv finde ud 
af det. Alfred Holm husker jeg som en lav
stammet mand med et stort busket overskæg 
og et polisk ansigt. Han havde et fotografi stå
ende af sig selv som dragon (eller husar), det 
billede var jeg ganske betaget af. Konen bar 
nogle kolossalt stærke briller. Deres voksne
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Jernbanegade 38-46. Foto fra 1948.

søn Georg hjalp til i forretningen, som han 
senere overtog. Han ville gerne snakke med 
os børn og var altid hjælpsom, når man havde 
brug for hjælp til et eller andet. Under kri
gen, når der havde været sprængninger i 
nærheden, hørte vi ham tit fortælle, hvor 
mange nye ruder, der skulle sættes i.

Logerende i taglejligheden i nr. 42 var fa
milien Hansen, som havde sønnen Poul, som 
var 3 år ældre end mig. Hr. Hansen var Lille
bil-vognmand, han var en alvorlig og lidt 
højtidelig mand. Vi havde en vis fornøjelse af 
at bemærke, at fru Hansen tilbragte rigtig

megen tid med at følge gadelivet i et gade
spejl. Der var faktisk ét monteret, men hvor 
meget udsyn giver det i anden sals højde? Fa
milien flyttede til Borgergade sidst i 40erne. 
Efter dem kom en familie Pedersen, som hav
de en datter Annie. Hun var en god legekam
merat, og på et punkt noget helt for sig selv, 
for hun var født den 29. februar. Hun var frisk 
og hurtig i replikken. Var der nogen, der kom 
med flabetheder, var hun lynhurtig til at give 
igen. Det skete nogle gange ude ved badean
stalten i Tved. Jeg kunne godt være lidt be
tænkelig ved det, for der var lidt større chan

105



cer for at jeg, som var sammen med hende, fik 
øretæver, end at hun som pige fik det. Hel
digvis fik jeg aldrig ret i min pessimisme. A n
nies far var bådebygger af den gamle skole, 
han byggede træskibe i et lille bådebyggeri, 
som lå langt ude i den sydlige side af havnen. 
Jeg var engang derude sammen med dem; og 
det, der gjorde størst indtryk, var et kammer, 
som man kunne sende varm damp ind i og 
derved gøre det muligt at bøje store bjælker.

I nr. 40 boede skrædder Isaksen. Han og 
hans kone forekom mig ældgamle, tynde og 
rynkede. De havde noget aristokratisk over 
sig og fik mig altid til at tænke på billeder af 
den gamle svenske konge. De havde en dat
ter, Inger, som var et stort talent inden for 
badminton, man hørte af og til om hendes 
mesterskaber. Men hun var jo gammel, i 
hvert fald over tyve. Vi boede lige over for 
Isaksens, og de havde direkte udsyn til vores 
hus. Det fik betydning engang, hvor de så en 
lille dreng kravle fra et vindue til et andet i 2. 
sals højde. Der var vel en halv meter skifer
flade fra vindueskanten hen til tagrenden, og 
hældningen var ikke særlig stejl, men det må 
have set faretruende ud. Det var mig, der 
kravlede der uden sans for nogen fare. Det gik 
jo også godt. Der var ingen, der blandede sig i 
det, men da jeg kom nedenunder var det til 
forhør om, hvad jeg havde foretaget mig. Det 
gik op for mig, at de voksne ikke så på det 
med milde øjne, og jeg måtte love aldrig at 
gøre det igen. Jeg kunne ikke forstå, hvordan 
de kunne vide det. Forklaringen var, at Isak
sen havde ringet over og fortalt mine foræl
dre det.

I stueetagen til nr. 44 var der et firma, som 
solgte bygningsartikler, Brandorffs Eftf. Byg
ningsartikler kan jo være mange forskellige

ting. Når jeg prøver at se det for mig, var det 
opstabling af drænrør, dels cementstøbte, 
dels brune, brændte rør i 1er. De må have væ 
ret risikable at bruge, fremstillet i så skrøbe
ligt materiale.

Gården bagved forretningen var alle tiders 
at lege i, men vi måtte ikke. Behøver jeg at 
fortælle, at vi gjorde det alligevel. Midt mel
lem murene til nabohusene og med en ca. tre 
meter fri bræmme til hver side lå en murstens
lagerbygning. Bag denne, hen mod jernbanen 
var der en rødmalet træbarak, der også brug
tes som lager. Der var en tilstrækkelig stor 
defekt i væggen til, at vi børn kunne komme 
indenfor, så vi kunne lege i fred. T æ t på den
ne røde bygning ud mod skellet til banen, 
stod et stort moreltræ, som hvert år i efter
sommeren havde masser af frugt. Vi følte os 
nok lidt skyldige, når vi var dem, der høstede, 
men senere har jeg beroliget mig selv med, at 
hvis ikke vi havde gjort det, ville bærrene 
kun have været til fuglenes fornøjelse.

En aften spillede vi bold i det forbudte om
råde. Pludselig dukkede direktøren op, og alle 
for af sted til alle sider. Men jeg var ligesom 
isoleret, kunne ikke komme væk, og så kunne 
jeg ligeså godt redde bolden. Det gjorde jeg. 
Og oplevede noget, som jeg ikke havde reg
net med, nemlig at en af de voksne, som ellers 
altid virkede så faretruende og magtfulde, 
stille og roligt sagde: ”1 ved jo godt, at I ikke 
må lege her”. Og så ikke mere.

På første sal i nr. 44 boede Evald Hansen. 
Han var praktiserende læge ligesom min far. 
En stilfuld mand og respekteret læge. Men 
jeg husker ham som en streng opdrager med 
mere håndfaste metoder end dem, jeg kendte 
hjemmefra. Hans ældste søn Per var et halvt 
år ældre end mig. Vi legede sammen, han var
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Jernbanegade, baggårdene til de lige husnumre, hvor der i dag er p-plads. Den store bygning bagest til 
venstre er Jernbanegade 27, nu House o f Innovation. Til højre herfor Jernbanegade 2 9 .1 forgrunden a f 
billedet ses lysbadeanstalten. Foto fra 1953.

hurtig til at lære nyt og så dygtig til alting. 
Han kom i skole et år før mig, så vore veje 
skiltes så at sige. Han havde et par mindre 
søskende, Lone og Ole.

Sommeren 1945 var den første sommer, 
hvor jeg måtte lege ude om aftenen. Det kun
ne foregå overalt. For eksempel brugte vi en 
del tid på at slå kolbøtter på det jerngelæn
der, der adskilte fortov og kørebane henne 
ved hjørnet op til Buen. Det var pigerne selv
følgelig bedst til. Somme tider fik vi et båt fra 
en bilist, som blev forskrækket over, at der 
pludselig svingede et par børneben ud mod 
kørebanen. Eller vi spillede bold eller legede

gemmeleg, ’påt’ kaldte vi det. Det må være 
den lokale udtale af ’put’. En sommer lavede 
vi cirkus med det svulstige navn Rosdikrus- 
hans. Det var min søster Gerda, som konstru
erede det navn, sammensat af efternavnene i 
forkortet udgave. Ret beskedent at indlede 
med sit eget. Det skal lige bemærkes, at sta
velsen ’krus’ kom fra en københavnerpige, 
der i nogle måneder boede i nr. 33. Hun hed 
Birthe Krusborg. I vores cirkus blev der op
trådt med sange, ”dyre-dressur”, klovnenum
re og jonglering. Det var vist ingen succes hos 
de voksne.

Jeg husker disse lyse aftener med mildt vejr
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og klar luft, hvor det var dejligt at løbe og 
lege. Vi foretrak gårdene i nr. 42. Her boede 
som omtalt tandlægen og glarmesteren, men 
der var også ’Lysbadeanstalten’. Fra baggår
den bag Lysbadeanstalten var der kun få me
ter over til et plankeværk, der adskilte gården 
fra et stort autoværksted. Lige på den anden 
side af plankeværket havde de skrot og reser
vedele fra biler liggende. Da engang en 
dværghane pludselig spankulerede rundt der
nede, fik fru Diget, som var en foretagsom 
dame, den ide at anskaffe en dværghøne, så 
de kunne danne par. Hvor hanen egentlig 
kom fra, vidste ingen med sikkerhed, men 
bare det, at den pludselig kunne dukke op, 
bekræfter vel egentlig det nærmest landsby- 
agtige, der var over byen dengang. I hjørnet 
af baggården fik hun anbragt et lille hønse
hus, og der kunne Kasper og Putte residere. 
Putte var flink til at lægge æg. Hun fik lov til 
at udruge, og vi syntes det var spændende, 
når æggene var udrugede og skallen revnede. 
En dag, hvor jeg kom gennem den lille gang 
ud til baggården, hørte jeg ’Putte’ te sig med 
skingre, skræmte lyde. Arsagen var til at få 
øje på. Få meter fra hønen og kyllingerne glo
ede en stor rotte sultent på kyllingerne. Den 
havde helt sikkert udsigt til et godt måltid, 
men min pludselige tilsynekomst fik den til at 
fortrække.

Familien Diget bestod af Kirsten, som var 
ni dage ældre end mig, Karin, som var om
kring fem år ældre, fru Diget og hr. Diget, som 
vitterlig var en gammel mand, temmelig me
get ældre end min far, som var 48 år, da jeg 
blev født. De drev Lysbadeanstalten, hvor by
ens borgere kunne få brusebade eller karbade, 
men også lysbade, f.eks. kulbuelys eller lys i 
”skabe, foret indvendig med spejle”. Hr. Di

get var uddannet massør, hvilket kunne være 
til gavn for sportsfolk med ømme muskler. 
Nogle af byens idrætsklubber, f. eks. Kolding 
Bicycle Klub og Kolding Roklub brugte går
den ved Lysbadeanstalten som udgangspunkt 
for vintertræningen, så de kunne komme i 
bad efter anstrengelserne. På den tid var ad
gang til bad i hjemmet absolut ingen selvføl
ge. Hjemme havde vi et støbt badekar med 
løvefødder, men den gasvarmer, der hørte til, 
fungerede ikke, så vi kunne ikke få varmt 
bad. I perioder kom vi derfor også i Lysbade
anstalten og fik bad med et par ugers mellem
rum. Hyppigere ville have været luksus.

I de helt små år legede jeg meget med Kir
sten, de første lege var vist rene ’pigelege’, vi 
tegnede udstyr til påklædningsdukker af så 
forskellige slags som Prinsesse Margrethe, 
Ingrid Bergmann og Pippi Langstrømpe. Men 
vi legede også meget udenfor. En gang havde 
vi fundet en kattekilling, som vi alle ville 
kæle med. For at have den for sig selv havde 
Kirsten og hendes søster lukket sig inde i et 
vaskerum og holdt døren. Jeg ville ind, men 
tænkte ikke på, at det, jeg trykkede på, var en 
glasrude i døren, og pludselig splintredes den 
med et brag. Det skræmte mig meget, og jeg 
styrtede væk -  og holdt mig derfra i lang tid. 
Jeg så for mig, at killingen havde fået glasskår 
i øjnene, og jeg havde det forfærdeligt. Det 
endte med, at de forklarede mig, at der ikke 
var sket katten noget, og at Georg, glarmeste- 
rens søn, havde sat en ny rude i døren. Så 
turde jeg komme over at lege igen.

Jernbanegade var byens avisgade. I nr. 46 
holdt Jydske Tidende til og i nr. 35 Kolding 
Folkeblad; det var de store aviser, men faktisk 
var der endnu en avis, nemlig Venstrebladet, 
som holdt til i nr. 33. Det var en radikal avis.
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Jeg mindes ikke nogensinde at have set et ek
semplar deraf, og jeg kender ikke nogen, der 
har læst den. Redaktøren hed Sørensen og 
hans kone Ida Jørgensen, hun var sygeplejer
ske ved skolelægeordningen. Der blev talt 
om, at det var lidt sært, at mand og kone ikke 
hed det samme. Da de fik en datter sås m an
den hyppigere ved barnevognen, som han 
vuggede med eller gik tur med. Det var da en 
mærkelig mand, syntes jeg. Jo, de traditio
nelle kønsrollemønstre var tidligt indlærte.

Så var der mere mand over murermester 
Poulsen, der boede helt oppe under taget i 
samme ejendom. Jeg legede ofte med hans 
søn Verner. Poulsen havde motorcykel, en 
stor imponerende BSA, der kunne larme som 
bare det, når han kørte på arbejde på den. 
Om søndagen kunne han sætte en sidevogn 
på, og så kunne hele familien få en tur.

Der var flere ting forbundet med avishu
sene. Trykkerierne var spændende, men vi 
børn måtte ikke være der, når maskineriet 
var i gang. Ellers skete det, at vi kiggede in
denfor og ikke sjældent fik vi noget restpapir, 
især hos Jydske Tidende, som vi kunne bruge 
til at tegne på.

Både Jydske Tidende og Kolding Folkeblad 
havde udstillingsvinduer ud mod gaden. Når 
der var vigtige nyheder, det man i dag ville 
kalde breaking news, blev der hængt et ”tele
gram” op i et af de store vinduer ud mod ga
den, en stor plakat med håndskreven tekst, så 
de forbipasserende kunne få nyheden før alle 
andre. Jydske Tidende brugte det meget, hvor
imod Kolding Folkeblad var mere karrige 
med denne form for nyhedsformidling. Før 
jeg kom i skole og lærte at læse, kunne jeg 
stille mig tæ t ved nogle af de mange nysger
rige, der stimlede sammen for at læse nyhe-

Fælles avislæsning ved Jydske Tidende. Foto fra 
1944.

den, og ved at lytte til deres kommentarer 
lykkedes det tit at opsnappe, hvad det drejede 
sig om. Således husker jeg opslaget, der for
talte, at russerne havde meddelt, at de ville 
forlade Bornholm i april 1946. Jeg husker 
også et telegram om vedtagelse af aldersrente.

Julen i min barndom var noget helt sær
ligt. Så meget af det, der skete i december, 
lignede slet ikke det, som ellers skete. Det 
første, man lagde mærke til, var, at der stod 
en bebrillet kat med kjole på i optiker Riis’ 
forretning i Jernbanegade lige ved siden af 
Sparekassen. Den stod der i vinduet. En sik
ker garant for, at nu nærmede julen sig. En 
lille fin kat, iført silkekjole, stod og nikkede 
med hovedet, så det blinkede i brilleglassene

Men noget, der for mig i høj grad også in
debar et eventyr, var besøget af en sælger, Sø
ren Thuesen, vist nok fra Bække, der falbød 
alt muligt julekram. Han var en mand, der 
med et sprudlende humør og en vindende hu
mor kunne bjergtage mennesker, og vi børn
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overgav os helt. Han var en lille mand, og 
han advarede grinende og højrøstet os børn 
om ikke at springe ud ad vinduet, for så ”kan 
det jo gå jer, ligesom det er gået mig. Så hol
der man op med at vokse”. Jeg kan endnu i 
dag komme i rigtig godt humør, blot ved at 
tænke på ham.

I december kom også julemanden -  den
gang som nu -  til Kolding. Et år hørte vi på et 
helt andet tidspunkt af året, at julemanden 
var sprunget ud fra Lillebæltsbroen. Ingen før 
ham var sluppet fra det med livet i behold. 
Han ”slap” med en brækket ryg. Vi vidste jo 
godt, at det kunne lamme en mand. Men 
minsandten om ikke julemandens harmonika 
lød i gaderne igen i december samme år. Han 
var ikke lammet og havde fået styr på de pro
blemer, der havde fået ham til at hoppe ud.

En anden original som skabte interesse om 
sig, og som var i stand til at samle et større 
opløb, var Fløjte-Peter. Hans arbejde bestod i 
at ”skorrere” trappesten, og han var virkelig 
specialist på sit felt. De større forretninger i 
byens strøggader havde granittrapper ud mod 
gaden. Efterhånden som stenene blev slidte, 
blev de glatte, og der kunne være en risiko for 
at kunderne gled, snublede og kom til skade. 
Så blev Peter engageret. Der var ingen orga
niseret cityforening den gang, men butikker
ne må have koordineret tilkaldelsen af ham. 
Han kom udenbys fra, men når han først var i 
gang, så hamrede han lystigt på forretninger
nes granitsten, den ene efter den anden, så de 
fik en ru overflade og folk ikke faldt. Men det, 
der samlede opløb af voksne og børn, var, at 
han under sit koncentrerede arbejde fløjtede 
på livet løs, den ene melodi efter den anden. 
Her foregik der noget, der kunne skabe af
veksling. Det brød den daglige trummerum.

Der var nogle, der sagde, at han var i familie 
med Jens Vejmand. Det troede jeg nu ikke på. 
Men på den anden side -  han huggede jo vil
de gnister af våde sten!

De lavest rangerende i gadebilledet efter 
krigen var nok skodsamlerne. Det var mænd, 
som gik omkring og samlede cigaretskod, selv 
om de var røget godt ned, da cigaretter var en 
decideret mangelvare. Skodsamlerne pillede 
papiret af og brugte tobakken til at rulle nye.

Fulde mænd sås ikke så tit den gang, men 
der var især én, en falleret frisør, som gentag
ne gange faldt om og blev liggende på forto
vet. Nogle gange blev han hentet af politiet. 
Han havde en søn, der var betjent, og han var 
somme tider med til at hente sin far. Det var 
så sørgeligt, havde vi lært at synes. Det hæ nd
te også, at politiet kom blæsende med babu- 
babu og en gul vimpel vajende fra bilen. Det 
var, når Nationalbankens alarm var gået i 
gang. Så strømmede folk til for at få det hele 
med. Vi børn masede os frem i første række. 
Det var altid falsk alarm, måske udløst af en 
lille mus eller en fugl, hørte vi. Så kunne vi gå 
slukørede hjem.

Man talte dengang ikke om pædofili, men 
børnelokkere havde vi hørt om. Og vi havde 
af og til en gående i gaden. Det var vi sikre på. 
Det var en midaldrende mand, kraftig og no
get pluskæbet, lidt duknakket og altid i en 
mørk ulden frakke. Han bevægede sig i en 
tung, slæbende gangart og havde alle de træk, 
som kan forventes af en skurk i en B-film. 
Retfærdigvis skal det siges, at han aldrig gjor
de noget, så det var sandsynligvis ren fantasi, 
som fik os til at opfatte ham som den slemme 
mand. Til gengæld oplevede vi, at en ganske 
ung mand stod i et vindue og blottede sig for 
en lille flok børn. Jeg må have været ganske
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lille, for jeg forstod ikke ret meget af det. Det 
var de andres forargelse og optagethed af det 
passerede, som har gjort, at jeg husker det. 
Der var aldrig nogen, der fortalte det til de 
voksne, så jeg tror ikke, at der skete ham no
get.

Der var ikke så mange frynsegoder ved at 
være barn dengang. Som næ vnt kunne vi af 
og til få noget overskudspapir fra trykkeriet 
på Jydske Tidende, men der var endnu et 
sted, hvor vi kunne forsøge os. Boesens kon
ditori havde et bageri, som havde åbning ud

Foto fra trappen ned til Kærlighedsstien. Forrest 
Kjeld Rossen. Søsteren Gerda ses yderst til 
højre. Pigen yderst til venstre er Kirsten Diget.

mod Gråbrødregade. Det skete, at vi her kun
ne få en klat flødeskum at gnaske i os. Det var 
en sjælden luksus, i det mindste under og lige 
efter krigen, hvor det ikke var enhver, der 
kunne få rigtigt flødeskum. Skulle vi have no
get derhjemme, blev mine søskende og jeg 
sendt hen på Centralmejeriet i Set. Jørgens- 
gade med et litermål for at hente et sammen
pisket fluidum, som absolut ikke havde ret 
meget med flødeskum at gøre, men som blev 
kaldt det. Vi æltede også smør og margarine 
sammen derhjemme af sparehensyn.

I de helt tidlige år kom vi ikke så meget op 
i slotshaven til Koldinghus Slotsruin, men 
Slotssøen trak i os, både sommer og vinter. 
Om foråret og sommeren var vi tit nede ved 
søen at fodre ænderne. Lige overfor, hvor 
Slots Allé møder Fredericiagade, gik der en 
stentrappe ned til Kærlighedsstien. Heroppe 
var der en iskiosk, der solgte Dana is, og var 
man heldig, vankede der måske en. Det skete 
også af og til, at der stod en gammeldags ”kuk
kassefotograf ’ og tilbød at tage billeder.

Når det sneede om vinteren, skyndte vi os 
op til Staldgården med vores kælke. Bakken 
fra porten og ned til Fredericiagade var rigtig 
velegnet til at få god fart på. Men det varede 
ikke ret længe, så kom der én oppe fra den 
militære forlægning, der havde kontorer der
oppe, og spolerede fornøjelsen ved at strø 
kakkelovnsaske på den glatte bane.

Når der var is på søen, udgjorde den en 
verden for sig. Allerede før isen var erklæret 
for sikker, var de første ude på den. Det gik 
som regel godt, men af og til kunne man se 
nogle, der havde fået våde bukser og strøm
per, når de gik igennem. Når så isen virkelig 
var sikker, var det som om alle skulle ud på 
søen. Der var en råben og en jublen, en lyd af
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morskab, en fornøjelig lydkulisse. Nogle løb 
bare rundt mellem hinanden, andre lavede 
glidebaner og atter andre spændte skøjter på 
støvlerne og øvede sig i skøjteløb. De skrap
peste havde kunstskøjter, det var støvler med 
skøjter skruet på. De kunne mest. En af læ
rerne fra Alménskolen imponerede med bag
læns herresving. En flok store drenge halsede 
efter en puck, så det gungrede i isen. Det 
skulle gælde for ishockey, og det gik ikke lyd
løst for sig. I vin teren 1946-47 havde lyd
kulissen en ekstra dimension, derved at der 
uafladeligt blev råbt: hey-baba-ree-bab! Det 
kunne gjalde fra den ene side af søen, og li
geså sikkert var det, at det blev kastet tilbage 
fra den anden side. Og det var ikke et ekko.

Når isen var rigtig tyk, kunne der samle sig 
et opløb ovre ved Fredericiagade, hvor der 
blev iset, dvs. indsamlet is, som de kunne

lagre i Slotsmøllens kældre. Det gav en be
sparelse på den energi, som ellers skulle bru
ges til nedkøling. Store isblokke blev hugget 
ud af isen og kørt over til bestemmelsesstedet 
på vogne trukket af kraftige belgierheste.

I dag kan man sidde hjemme i sin stue og 
lade sig adsprede af diverse medier. Før sagde 
man, at vi har ikke andet sjov end det, vi selv 
laver. Det er måske så meget sagt, men det 
slog mig, mens jeg tænkte tilbage på den tid, 
at vi levede efter recepten, at vi fik kun den 
underholdning, som vi selv opsøgte.

Og som man vil bemærke, så var det jo slet 
ikke så lidt.

Skøjteløb på Slotssøen udfor Hospitalsgade, ca. 1940.
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3 GÆVE KONER I 1900-TALLETS BRAMDRUPDAM

AF HELGA STEFFENSEN

Under arbejdet med bøgerne Før og Nu i 
Bramdrupdam blev jeg opmærksom på nogle 
af de kvinder, som uden at fremhæve sig selv 
spillede en betydelig rolle i lokalsamfundet. 
Og derfor satte jeg mig for at finde ud af: Hvor 
kom de fra? Hvordan havnede de i Bramdrup
dam? Hvor havde de lært at tage fat? Havde 
de fået en uddannelse? Hvad hændte i deres 
liv?

KATRINE NIELSEN

Katrine Nielsen kom fra en mindre gård i 
Lemming ved Silkeborg. Hun var født i 1865 
og var nr. 2 i en børneflok på 7. Børnene fik 
en god kærlig opdragelse med krav og konse
kvens. De gik i skole i 7 år, blev konfirmeret 
og kom så ud ”at tjene” i forskellige pladser, 
undtagen sønnen, der havde lyst og evner for 
snedker/tøm rerarbejdet og kom i lære som 
snedker.

Som 19-årig kom Katrine på højskole, og 
året efter traf hun den unge mejerist, Niels 
Nielsen, som var en af de første uddannede 
mejerister i Sydjylland. Han var født i Vester 
Nykirke i 1865 og ansat ved Omme Mejeri 
nord for Bramming. De unge giftede sig i 1890 
i Sejling kirke nær Katrines hjem i Lemming, 
ogi 1891 fik Niels stillingen som mejeribesty
rer ved Bramdrupdams nyoprettede andels
mejeri.

Familien flyttede ind i lejligheden på me
jeriet og begyndte en travl tilværelse. På det 
nybyggede mejeri var der en lejlighed til me
jeribestyreren samt værelser til mejeristen og 
eleverne, som også fik kosten som en del af 
lønnen. Katrine havde en ung pige til hjælp, 
for der skulle hver dag gøres i stand i alle so
veværelser, vaskes mejeristtøj og familiens 
tøj, laves morgenmad, middagsmad og aftens
mad til 8-10 personer, passes små børn og sør-

Portræt a f Katrine Nielsen. Foto fra 1925.
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ges for tøj og fodtøj. Noget af det bedste var, 
at såvel mejerister som Katrine og Niels' fa
milie havde adgang til dejligt varmt bade
vand sidst på dagen i mejeriet.

Mejeribestyreren og hans kone var et agtet 
par i Bramdrupdam, der var orden i sagerne, 
og udviklingen gik stærkt både på mejerisi
den og på hjemmefronten, hvor der kom i alt 
6 børn. Deres første barn var sønnen Niels, 
der blev født i 1891, men desværre døde i 
1897. I 1894 blev A nna Kristine født, i 1896 
Katrine Marie, i 1898 Marie Sofie, i 1901 
sønnen Kristian og i 1906 Marta. Alle bør
nene havde efternavnet Nielsen Søndergård 
efter Niels Nielsens mor.

Allerede i 1898 blev der taget endnu en 
stor beslutning. Kroen lige over for mejeriet 
var til salg, og Niels og Katrine besluttede sig 
for at købe kro og gård og flytte derover som 
kropar.

Der var kørelade ved kroen til ridende og 
kørende gæster, der var dyre- og hønsehold 
på den tilhørende gård, stor krohave og i bag
haven Egtvedbanens op til 14 m høje dæm 
ning, hvor toget var begyndt at køre mellem 
Kolding og Egtved i maj 1898.

Krokarlen og pigerne havde dagligt og året 
igennem mange faste rutiner, de skulle igen
nem, for at kroens gæster kunne føle sig godt 
tilpas. Det gjaldt landbruget, hvor man selv

Bramdrupdam Kro i sne, 1900. Til venstre ses Vejlevej. Foto Georg Burcharth.
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slagtede grise, kalve, køer og høns, det gjaldt 
kørestalden, som skulle rengøres efter heste 
og vogne, det gjaldt rengøring af krostuer, sal 
og værelser, og det gjaldt madlavning til gæ
ster og de ansatte.

A lt vand blev h e n te t ved brønden på 
gårdspladsen, både til madlavning og rengø
ring. Kroens ”dasser” lå hen mod Egtvedba- 
nens dæmning og skulle tømmes og skrubbes 
jævnligt. A lt til fyring i komfurer og kakkel
ovne skulle klargøres og bæres ind, og asken 
skulle rages ud og smides på møddingen.

Kartofler og grøntsager blev dyrket nede i 
engen, en del skulle opbevares i kuler til vin
tertiden, noget skulle saltes og andet tørres. 
Borde og stole i sal og pavillon skulle ses efter 
og holdes vedlige, og den store krohave skulle 
være indbydende, så der var nok at se til for 
kroparret og deres ansatte.

Da den første brugsforening i 1897 blev 
bygget på Vejlevej 338 lige efter kroens lille 
gård, hjalp Niels og Katrine den i gang med et 
lån, og det gjorde de også, da Brugsen senere 
fik bygget en større bygning ved siden af me
jeriet på den anden side af Vejlevej.

Katrines familie fra Lemming var på besøg 
hos Niels og Katrine flere gange -  med tog 
eller hestevogn. Katrines søster, Ane, giftede 
sig allerede i 1900 med bygmester Hans Jacob 
Hansen i Bramdrup. Katrine og Hans Jacob 
Hansen gik sammen om at bygge en cem ent
stensfabrik, som kom til at ligge på krogår
dens jord på den senere GI. Stationsvej. Ka
trines søster Karen giftede sig med gårdejer 
Christian Winterberg i Almind. Der var et 
tæ t familiesammenhold i den store familie, 
og der gik ry af de fester, de holdt.

I 1906 fik Niels og Katrine endnu en dat
ter, så børneflokken bestod af sønnen Kristian

og 4 piger. Niels og Katrine byggede i 1907 et 
hus til deres alderdom på Vejlevej 318, men 
de nåede ikke at flytte derop. Niels Nielsen 
døde pludseligt sidst i 1907, og efter jordefær
den med stor deltagelse fra hele egnen stod 
Katrine alene med 5 børn, gård og krovirk
somhed.

Som noget af det første fik hun sin bror 
Niels til at komme til Bramdrup og tage sig af 
gårdens drift. Hun førte kroen videre og prø
vede at få den solgt. I 1909 lykkedes det at 
få selve kroen solgt uden den lille gård. Den 
købte broderen Niels. Katrine købte så den 
første brugs og flyttede derhen med børnene. 
Hun begyndte dér en forretning med kjo
ler og lingeri til damer. Hun fik bl.a. salg af 
varer fra ”Crome & Goldschmidt” i Køben
havn. Hun fik sin svoger Hans Jacob til at 
tegne et nyt og større hus lige på den anden 
side af Vejlevej, nr. 345, og fik det bygget i 
1912. Der flyttede hun og børnene over til 
bedre plads og store udstillingsvinduer. Bro
deren Niels købte den gamle brugs af Katrine 
og flyttede ind med sin kone Klara. Han be
gyndte sin tømrer- og snedkervirksomhed og 
senere solgte han gården til en karetmager.

Katrines søn rejste som ganske ung til 
Amerika, og de hørte aldrig mere fra ham. Fa
milien prøvede at opspore ham nogle år se
nere uden resultat. Den ældste datter A nna 
giftede sig med en officer i Haderslev. D atte
ren Katrine Marie giftede sig med en gårdejer 
i Almind. De to yngste, Sofie og Marta gifte
de sig ikke, men startede en broderi- og lin
geriforretning i Kolding. De købte senere et 
3-etages hus i Fredensgade, hvor Katrine flyt
tede ind i 1922, da hun havde solgt sit store 
hvide hus til den gamle sognefoged Jørgensen 
og hans familie. Katrine døde i 1943.
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CHRISTINE STAUB

Den 24-årige Christine fra Kær Mølle ved 
grænsen til Sønderjylland blev forelsket i 
møllersvend Heinrich W ilhelm Staub i 1911. 
W ilhelm  var fra Fjelstrup og var møller
uddannet ligesom sin far og farfar, der stam
mede fra Wilzenhausen i Tyskland. W ilhelm 
giftede sig i 1912 med Christine, og de boede 
nær Kær Mølle, hvor de fik deres første børn.

I 1918 fik W ilhelm arbejde som møller
svend hos møller Christian Hansen i Bram- 
drup, og som en del aflønnen kunne W ilhelm 
og Christine flytte ind i et nybygget hus på 
Bramdrupvej 22, som møller Hansen netop 
havde fået bygget. De skulle betale lånene i 
huset som en del af huslejen.

Her til det nye hus ankom så møllersven
den med sin kone og familiens første fem 
børn. Kort tid efter blev nr. 6, Marie, født. 
Der skulle mad på bordet tre gange om dagen. 
De måtte hente gryn og mel i et vist omfang 
på møllen, så der kunne laves grød og bages 
brød. W ilhelm måtte skaffe træ til fyring i 
komfuret. Der var et stort udhus med et godt

Christine og Wilhelm Staub, 1952.

vaskerum og et brændeskur, hvor der også 
kunne gå en gris eller to hele efteråret, så de 
kunne slagte dem i løbet af vinteren. I ud
huset var der også et das, der skulle tømmes 
jævnligt et sted i haven.

Christine måtte være opfindsom for at 
kunne tjene lidt til tøj, træsko og støvler til 
familien. Heldigvis kunne de leje et par væ 
relser på 1. sal ud. Lige over for deres bolig lå 
Lilleskolen, hvor børnene begyndte skole
gangen i 6-7 årsalderen om eftermiddagen. 
Når de havde gået der i 2 år, kom de op i 2. 
klasse, som havde timer om formiddagen og 
også varede 2 år. Derefter kom børnene i 
Storeskolen ved kirken. På Lilleskolen fik 
Christine arbejde med at gøre skolestuen og 
dasserne rene, og hun kom også til at hjælpe 
lærerinde frk. Holm med rengøring af lejlig
heden. Lørdag eftermiddag måtte pigerne i 
skolen komme til ”syskole”, hvor frk. Holm 
lærte dem at sy og brodere og at strikke og 
hækle. Christine gik tit derover og fik en lille 
snak med frk. Holm, mens skolepigerne ar
bejdede med deres håndarbejde.

Fra 1918 og en halv snes år frem havde 
C hristine arbejde i Forsamlingshuset, hvor 
hun  sørgede for rengøringen og for kaffe og 
kage til husets arrangementer. Et par år efter 
fik Christine også arbejde i kirken. Hun skul
le gøre rent om lørdagen, så der var parat til 
gudstjenesten om søndagen. Men det stren
geste var at kløve brænde, køre det ind i tril
lebør og tænde op i den store kakkelovn, så 
noget af den rå kulde forsvandt før gudstjene
sten begyndte om søndagen.

Christine og Wilhelms to yngste børn, en 
pige og en dreng, var begge født med ”en vis
sen armni). Måske har Christines kost under 
graviditeten ikke været god nok, men de før-
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Lilleskolens elever med Svend Staub i midten og Bramdrupvej 22 til venstre, 1924.

ste 6 børn fejlede ingenting. W ilhelm og 
Christine opfattede det som noget, der ikke 
kunne gøres noget ved. Men en dag kom sy
gekassemanden for at hente kontingent, og 
han fik øje på de to små. ”Får I ingenting til 
de to børn”? spurgte han. Men W ilhelm og 
Christine ville ikke have fattighjælp, og der
for havde de ikke tæ nkt på, at de kunne få 
hjælp til de to børn. Men børnene kom til 
behandling på Kolding Sygehus, blev optræ
net og fik så god førlighed i deres arme, at pi

gen senere blev meget dygtig på et kontor, og 
drengen Heinrich blev kolonialuddannet og 
senere selvstændig købmand.

Christine var meget dygtig til at sy tøj til 
børnene -  i hånden! Hun ønskede sig sådan 
en symaskine, og en dag stod der en symaski
neforhandler og ville sælge hende en maski
ne, som hun absolut ikke havde råd til at 
købe. Forhandleren spurgte, om de ikke hav
de noget, de kunne bytte med. Christine kom 
i tanker om de to små grise, som de havde fået

117



Marie Staub fik dette maleri a f møllen foræret i 
forlovelsesgave i 1930erne.

nogle dage før, og som børnene var så glade 
for at lege med. Da Wilhelm Staub kom hjem, 
fik de lavet den aftale, at forhandleren fik 
den ene griseunge og Christine symaskinen! 
(håndsymaskine!). Christine fik gamle frak
ker og slidt tøj, som hun syede bunde af til 
kludesko, skrev størrelse på dem og lavede et 
lager af dem i et skab. Overstykket syede hun 
af melsække lagt dobbelt, nogle med broderi, 
andre med en farvet spids. Så blev de syet 
sammen til kludesko, ferniseret i bundene og 
lagt til tørre, før de måtte bruges. Posten kom 
og så dem og fik en fotograf fra avisen til at 
komme og fotografere alle skoene!

Familien Buchwald boede ved bydammen. 
De havde mange frugtbuske og frugttræer. 
Fru Buchwald kaldte tit skolebørnene til sig 
og gav dem noget frugt. Hun kørte tit med 2 
store kurve med ribs eller stikkelsbær ned til 
Christine, og så klippede eller nippede bør
nene bærrene, så fru Buchwald kunne sylte 
dem. Christine syede også børnetøj til fru 
Buchwalds børn.

Datteren Marie lånte bøger med hjem fra 
lærer Kristensen på skolen. En gang afleve
rede hun en bog, som læreren undrede sig 
over. ”Har du læst den”? spurgte han. ”Nej, 
det har mor”, svarede Marie. ”Så får du en 
god bog med hjem, som du selv kan læse”, 
sagde han!

Som stor dreng eller skolepige var de ude 
og hjælpe med at tage roer og kartofler op på 
gårdene. Det gav jo en skilling, som de så 
kunne spare op og købe tøj eller andet for. 
Børnene vidste godt, at faderens løn som 
møllersvend ikke var ret stor. De oplevede tit, 
at faderen kom drivvåd hjem fra arbejdet i 
møllen. Møllen var meget utæ t og selv om 
Staub tog en tyk sæk over skuldrene, gik van
det igennem, så han måtte skifte til tørt tøj, 
når han kom hjem.

Staub var møllerens vigtigste ansatte. Han 
kendte til at håndtere møllen både i stille 
vejr og i blæst og storm. På Bramdrup Mølle 
satte mølleren i 1916 et jævnstrømsværk i 
gang, og når der ikke var vind nok til at holde 
vingerne i gang, måtte dieselmotoren startes. 
Staub kunne blive hentet over til møllen 
midt om natten for at få styr på sagerne. Møl
leren satte pris på Staub, og han og Christine 
blev jævnligt inviteret over til møllerens og 
også senere af møllerens voksne børn.

Da datteren Marie var 12-13 år, cyklede 
hun ofte ud til familien Bygvraa for at hjælpe 
Käthe Bygvraa med forskelligt, ofte med at sy 
drengetøj. Hun fik altid en krone, når hun 
havde været der. Marie gik også med aviser, 
Kolding Folkeblad, hver eftermiddag, og med 
Kolding Avis om søndagen, så hun kunne 
samle penge sammen til et par nye sko. Som 
regel gik de med træsko, og når de var slidte, 
fik de dem ordnet hos træskomanden, og når
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de skulle have nye, købte de dem i brugsen. De 
nye sko blev købt hos skomager Sophus Jen
sen. Man fik ”gnavsår”, når man gik for længe 
med de nye sko på, men man fik ikke lov til 
at gå med dem ret tit. Nogen tid derefter syn
tes Marie, at hun ville give sin lillesøster et 
par nye sko. Men da hun kom hjem med dem, 
fik hun nærmest skældud -  hun skulle ikke 
købe sko en anden gang til den lille.

Da der ikke var mange penge, måtte bør
nene hjælpe til. De rejste kegler for gæsterne 
på keglebanen og hjalp med at køre kornsæk
ke fra Egtvedtoget hen til møllen på sække
vogne, og andre gange melsække til toget.

Men der var også råd til fest. Da Marie 
skulle konfirmeres fik hun en hvid kjole, som 
de købte hos Carl Petersen i Kolding. Hendes 
søster var lige blevet gift, så hun lånte hendes 
sorte sko og strømper. A f møllerens fik hun 
en fin hvid underkjole. Efter kirken fik de 
ekstra god middagsmad derhjemme. Christi
ne og hendes mand lejede hvert år på en som
mersøndag et hestekøretøj. Det var ofte møl
ler Hansens vogn og heste. Så kørte de meget 
tidligt hjemmefra gennem Kolding og Von
sild til Hejlsminde, Fjelstrup og til Ørby og 
Ørbyhage. Der skulle de besøge deres farbror 
Christian, som var Wilhelms ældste bror. Fa
deren sagde, det var vigtigt at besøge famili
en, så man kendte dem og vidste lidt om, 
hvordan de levede og boede. Fra Ørby kørte 
de altid til Vonsbæk kirke for at mindes deres 
farbror Nis Staub ved mindestenen, som blev 
rejst, da han som 22-årig mistede livet ved en 
minesprængning i Østersøen under 1. ver
denskrig.

I 1937 samledes alle 8 børn hos fotografen 
i Kolding og kunne på forældrenes sølvbryl
lupsdag overrække forældrene et foto af hele

flokken. Sønnen Svend Staub og hans kone 
A nna Sofie boede til leje hos W ilhelm og 
Christine, indtil de byggede hus på Hammers
vej 8 i 1955. Christine døde i 1956 og W il
helm Staub boede derefter i huset til sin død 
i 1961.

META DE PLACE, "ALFREDSMINDE"

Meta de Place blev født den 21. februar 1912. 
Hun døde i april 2007 og blev således 95 år.

De Placernes ejendom, barndomshjemmet 
på Bramdrup mark, lå ca. 400 meter fra ejen
dommen ”Alfredsminde” på GI. Donsvej. Fa
deren stod tidligt op, og satte ild til en halm 
visk i komfuret, så han kunne varme sin kaffe, 
og gik så ud og fik hestene spændt for flad
vognen. Han skulle hente mælk i junger 
rundt omkring hos bønderne og køre det til 
mejeriet. Om vinteren skulle han også sørge 
for, at hestene blev ”broddet”, dvs. at de fik 
ekstra sko på med pigge, så de kunne gå på 
islagte veje og bakker. Når han kom hjem ved 
syvtiden, fik han rigtig morgenmad sammen 
med sin kone og de hjemmeværende børn. 
Der var 10 børn, 3 drenge og 7 piger, og Meta 
var den 3. yngste. Metas far havde endnu et 
arbejde, han kørte for Brugsen i Bramdrup 
med sin fladvogn og 2 heste ind til Fællesfor
eningen i Kolding og hentede de varer, som 
brugsuddeleren havde bestilt, bl.a. brændsel 
og foderstoffer.

Meta begyndte i den lille skole, det nuvæ
rende ”Troldebo” hos frk. Holm. De gik til 
skole i træsko, og frk. Holm var meget om
hyggelig med, at træskoene man kom i, blev 
sat i reolen, og man tog sine kludesko på. Klu
deskoene måtte man ikke gå ud i, de tålte 
ikke at blive våde og snavsede. Kludeskoene
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M eta de Place. Foto fra 2004.

blev lavet af gammelt tøj, som Marie Lorent- 
sen øverst på Paabyvej syede. Bagefter blev 
skoene ferniseret underneden.

Meta havde skoletasken på ryggen, og i 
den var skolebøger og en lille tavle med 
trækant og en griffel. Tavlerne blev uddelt og 
indsamlet af duksen hver dag. Før eksamen 
fik de tavlerne med hjem for at få skuret 
trækanten!

Efter konfirmationen var Meta hjemme og 
hjælpe til i et år, man mente, hun var for lille 
til at komme ud. Meta var meget glad for

at være ude og arbejde i marken. Men så 
skulle hun i en plads, hvor en husmor kunne 
lære fra sig. Det blev ”Frydenlund”, hvor der 
foruden manden var en husbestyrerinde, der 
hed Cecilie, som var fra Nordjylland, samt 3-4 
karle og medhjælpere. Meta skulle gøre rent 
og ellers hjælpe til. Meta var i pladsen i et år.

Efter ”Frydenlund” kom hun til ”Brøds- 
gaard” ved Ej strup hos Elmine og Jens Brøds- 
gaard, hvor hun skulle hjælpe til både ude og 
inde, dog ikke malke. Brødsgaards havde en 
gift fodermester med børn, og det var den fa
milie, der stod for malkningen med hånd. 
Meta skulle være med til at tage roer op og 
stakke hø. Det værste arbejde var at få høet 
ind af lugen over stalden. Det skulle stoppes 
ind, det støvede og var meget varmt, det har 
det også været for daglejeren Anders, der var 
inde på loftet og tog imod.

De spiste middag midt på dagen, og karle
ne havde hvil til kl. 13, men pigerne skulle 
vaske op, inden de måtte holde hvil. De fik 
god mad. Lønnen var 25 kr. om måneden det 
første år, og 30 det andet. Meta var der i 2 år.

Når en pige skulle skifte plads, var det en 
aftale, at karlene skulle flytte hendes ting til 
det nye sted. Meta havde bl.a. et skab og fik 
senere også købt sig en kurvekuffert.

Meta gik eller cyklede til gymnastik i Har
te Forsamlingshus. Lærerinde frk. Hansen fra 
Ejstrup og Julius Holst ledte gymnastikken 
efter ”Kaptajn Jespersens system”, der var 
også bom, hest og springbræt. Meta lavede 
gymnastik hele sit liv og gik også til svøm
ning i sygehusets varme svømmesal. Der var 
ikke råd til højskole dengang, men senere har 
Meta været på højskole i Nordjylland sam
men med sin veninde Marie fra Spjald. Meta 
var med i ungdomsforeningen i Harte, den
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havde møde hver 14. dag, og det kostede 2 kr. 
om året. Frode Køster, præsten, var en god 
leder. Der var fortælling eller foredrag og kaf
febord med ”rigtige kager” til. Det kostede 50 
øre for kaffe og kage, og det var spændende, 
om man nu var heldig at redde sig en napo
leonskage!

De unge cyklede ind til Kolding, ad vejen 
til ”Munkenborg” og videre ned i Kolding, 
hvis de skulle have nyt tøj. Meta havde sparet 
sammen til en frakke engang. Hun var i bio
grafen en enkelt gang, mens hun var i Ejstrup. 
Efter de 2 år på ”Brødsgaard” i Ejstrup kom 
Meta til en anden plads i Nr. Bjert, hvor hun 
også var i 2 år.

I 1933 som 21-årig blev Meta husbestyrer
inde for Niels Jensen på ”Alfredsminde”, GI. 
Donsvej 9. Hans kone Kathrine var død af 
lungebetændelse i februar, så det var nødven
digt, at han hurtigt fik en hjælp. Niels Jensen 
havde både sin mor og sin svigermor Kirsten 
Marie på aftægt. Niels Jensens svigermor fik i 
1930erne 32 kr. om måneden i aldersrente. 
Niels Jensen mor ville ikke have penge fra 
kommunekassen.

Æggepengene fra salg af æggene til æg
salgsforeningen var Metas lommepenge. Niels 
Jensen havde allerede i 1940erne skiftet med 
sin søn, så sønnen kunne bruge sin arvepart 
til at købe en lastbil for. Med Meta var det

M eta de Place skrubber mælkejunger, mens Niels Jensen, hans mor og svigermor ser på, ca. 1935.
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aftalt, at hendes løn stod i den lille gård, som 
hun skulle overtage ved Niels Jensens død. 
Begge aftaler var behørigt underskrevet og 
stemplet hos en sagfører i Kolding. Niels Jen
sen var på det tidspunkt 58 år, og lige fra star
ten sørgede han for, at M eta lærte alt om drif
ten af jorden, hvordan redskaberne skulle 
bruges og vedligeholdes, hvordan sædskiftet 
skulle være, og også om hvordan der skulle 
holdes regnskab med de få penge, der var til 
rådighed. Man kunne sælge en gris eller en 
kalv, men prisen var kun 1,50 kr. pr. kg for en 
fjerding kalv. Meta købte tidligt en malkema
skine. Meta og den gamle dame Kirsten M a
rie hjalp hinanden indendørs, indtil Kirsten 
Marie en kort tid kom på Aagård alderdoms
hjem og døde i 1941.

Når der skulle slagtes gris, sendte man bud 
efter slagter Søren Schmidt. Slagteren skulle 
have 5 kr. for at slagte en gris. Konen på går
den skulle have gruekedlen fuld af kogende 
vand, så de kunne skolde grisen, så snart slag
teren havde stukket den. Når han havde 
stukket den, var det vigtigt, at der stod en 
med en spand til at opsamle blodet. Derefter 
skulle der røres i blodet, til det skummede og 
samlede sig. Så kom man gryn og krydderier i 
og kunne fylde det i tarmene. Tarmene blev 
først vendt og derpå skuret i groft salt med de 
bare hænder. Det kunne næsten slide huden 
af. Sorte pølser, blodpølserne, m åtte kun fyl
des halvt, og bagefter skulle de koges i grue
kedlen, og tages op med den store hulske af 
træ. Slagteren ordnede de tynde tarme på en 
pind, så de var vendt og rensede. De tykke 
tarme skurede konen eller pigen med groft 
salt. Slagter Schmidt lavede efter sigende så
dan nogle vidunderlige medisterpølser, og dre
jede dem af i fine små stykker. Der blev også

lavet medister og lungepølse, men ikke spege
pølse. Blæren blev gjort ren og gnedet blød 
på et bræt, så var den parat til at blive sat på 
”æ rummelpot”, som børn og unge gik rundt 
og larmede med til nytåret.

Meta dyrkede også hør på ”Alfredsmin
de”. Når hørren var modnet til høst, skulle 
den ”ruskes” op af jorden, fordi fibrene i plan
ten skulle have den maximale længde, når 
de blev leveret til Kolding Hørfabrik. U n 
der hørrens vækst på marken kom Ejnar Pe
dersen fra Hørfabrikken ud for at lave en af
grødebedømmelse. Meta, leverandøren, kun
ne bestille færdigt hørlærred i bytte eller få 
kontant afregning. Fra korn- og foderstoffir
maet fik man hørfrøkager til fodring af dy
rene.

Niels Jensen havde det ikke for godt, han 
var plaget af slid i hoften, og han døde i 1959. 
Han havde i sit testamente bestemt, at Meta 
skulle arve ejendommen. Den havde i 1959 
en ejendomsværdi på 39.500 kr.

Efter Niels Jensens død førte Meta gården 
videre med hjælp fra naboer og især fra na
boens drenge, som også fik løn for arbejdet. 
Lønnen blev ikke udbetalt, men Meta tog 
drengene med ind til Kolding, hvor pengene 
blev sat ”på bog” i Kolding Folkebank, så de 
havde pengene, når de blev ældre.

Børn i 8-10 års alderen dukkede tit op hos 
Meta. Nogle gange, fordi de bare ville sige 
”go-daw” og se, hvad hun havde gang i, må
ske for at være med til at hjælpe med at fodre 
og give dyr og høns vand, samle æg ind osv. 
Hun stillede krav til dem om, hvordan de 
skulle bære sig ad med dyrene, og hun og bør
nene morede sig godt sammen.

Naboen og Meta blev enige om at splejse 
til en traktor, da den ene hest ikke kunne
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mere. Den anden hest levede, til den var 28 
år og blev særlig brugt til radrensning. Trak
toren, de købte, var en Ferguson fra 1926, 
som Meta også med lethed lærte at køre. I 
barndomshjemmet havde de haft kakkelovn 
og komfur som de fyrede med tørv i. På ”A h 
fredsminde” havde de også komfur, men det 
blev tidligt udskiftet med et elkomfur, og se
nere fik de oliefyr.

Jorden på højre side af GI. Donsvej var me
get sandet og egnede sig næsten ikke engang

til kartofler, men Meta fik jorden pløjet og 
harvet og fik lagt kartofler. Kartoflerne blev 
passet med hypning og radrensning, og når 
efteråret kom og kartoflerne skulle op, mød
tes venner og de drenge, der ellers hjalp hen 
de, til fælles kartoffeloptagning. Lønnen var 
kartofler! Der blev hvert år dyrket ca. 100 td. 
kartofler.

I 1959 havde Meta som anført arvet ejen
dommen på GI. Donsvej, og allerede i begyn
delsen af 1960erne valgte hun at sælge noget

Alfredsminde, GI. Donsvej 9. Koloreret tegningafj. Andersen efter 1930, da kvisten på stuehuset blev 
tilføjet.
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af den dårligste jord fra. I 1961 købte Bur- 
charths Lakfabrik et areal på højre side af GL 
Donsvej, og senere købte Holmia Plast et 
areal. Også Løgfabrikken købte et stykke.

I 1961 havde Meta således penge til at 
købe en bil. Den første bil havde hun i 20 år. 
Da Meta var 84 år solgte hun den sidste bil og 
fik 60.000 kr. for den.

Da Meta ikke længere drev landbrug, og 
jorden var solgt fra, syntes hun, at hun stadig 
havde kræfter og helbred til mere end bare at 
sidde hjemme og kigge ud af vinduet eller se 
fjernsyn, så hun gik ud og hjalp med at gøre 
rent, først på ”Drejnsbjerggård” og så 4-5 an
dre steder. I 1970erne tog Meta ofte tjansen 
hos bageren og kørte morgenbrød ud søndag 
morgen til Ejstrup og Påby. I de sidste år Meta 
havde Alfredsminde klarede hun selv hus- og 
udendørsarbejdet. Hun kalkede også selv byg
ningerne. Først i 1990erne besluttede hun sig 
for at flytte fra ”Alfredsminde”.

SAMMENFATNING

Katrine så Egtvedbanedæmningen blive byg
get i 1898 og i 1917 Troldhedebanen, der gik 
gennem krohaven. I 1915 fik hun valgret til 
folketing og landsting. I 1926/27 blev Vejle
vej endelig asfalteret, og så flyttede hun til 
Kolding!

Christine fik sine første børn under 1. ver
denskrig, mens familien boede i Kær Mølle 
lige ved grænsen til Tyskland. H un fik også 
valgret og har måske brugt den. Hun har sik
kert kørt med Egtvedbanen til Kolding, ople
vet banens nedlæggelse og brugt Troldhede
banen eller busserne senere hen.

Meta klarede at drive den lille gård videre 
og oplevede at se en ny stor skole blive byg

get. Hun så og hørte motorvejsbyggeriet og 
oplevede, at alle gårdene på Bramdrup Ve
stermark blev nedlagt og fjernet og industri
byggerierne gik i gang.

NOTE
1. ”En vissen arm” var i tiden efter 1. verdenskrig et 

almindeligt brugt udtryk for engelsk syge, rakitis, 
der skyldtes mangel på D-vitamin eller sollys i for
bindelse med en ubalance mellem calcium og fos
for i føden. Det viser sig ved manglende kalkaflej
ring i knoglerne.
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KOLDING FLYVEKLUB 75 ÅR

AF EDDIE TROELSGAARD

Kolding Flyveklub blev stiftet den 14. februar 
1937 og er en af de ældste svævefly veklubber 
i Danmark. Ti år tidligere var de første svæ
veflyvninger foretaget ved Gilleleje af stu
derende ved Polyteknisk Læreanstalt. Op til 
klubbens start var der flere steder i landet 
gang i bygningen af åbne glideplaner.

De to brødre Willy Chr. Jensen og Gunnar 
Jensen samt Ole Johansen, Ervind Schultz og 
Kai Deleuran var i 1937 alle først i 20erne og 
satte sig for, at der også skulle svæveflyves i 
Kolding. Det var Carl Johansen, Ole Johan
sens bror, der var medvirkende til, at der blev 
dannet en klub, idet han var ”Statens Råd
giver i Svæve-Flyvning” og ”Statsautoriseret 
Bygge-Kontrollant ved Fremstilling af Svæ- 
veplaner”. Ole Johansen kom fra Kolding 
men boede i København og var derfor kun 
medlem af klubben omkring 1939-40. Han 
byggede selv flere svævefly og lavede tegnin
ger til det, der blev kaldt ”Unionens Skole
glider”. U nionen  var Dansk Svæveflyver 
Union. Ved konstruktionen af denne glider 
havde han hentet inspiration i de tyske åbne 
planer. I dag bliver de moderne svævefly la
vet i glasfiber, nogle med dele af kulfiber, men 
i 1937 var materialet træ. Så med en kontrol
lant og vejleder, som jævnligt kom til Kol
ding, gik de unge i gang med flyet. Grosserer 
G.H. Born, der allerede i 1911 havde bygget 
en flyvemaskine, blev medlem af klubben og

støttede med interesse, viden og lokaler på 
loftet i det bygningskompleks, der kom til at 
hedde Borns Gård med adressen Låsbygade 
65.

Den 14. februar 1937 var man klar med et 
sæt love. Heri stod bl.a. i § 6: ”Ethvert Med
lem er forpligtet til at være absolut behjælp- 
som med saavel Bygning og Reparation af 
Planet som til Start og Transport af samme”. 
Og i § 9 stod: ”Absolut Kammeratskab er en 
Betingelse”. I en avisartikel dateret den 13. 
maj 1937 med overskriften ”Kolding har faaet 
sin Svæve-flyve-klub” står: ”Sideordnet med 
den rivende Udvikling, som Motorflyvnin
gen har taget, har Udviklingen af Svævefly
vesporten fundet Sted. Saa vidt vides har 
Sporten sit Udspring i Tyskland, hvor den si
den i den Grad er bleven udbygget, at en Fly
ver, der i Dag skal gaa ind i den tyske Luft
tjeneste, enten det er som Fører af en Maskine 
paa de store internationale Ruter, eller det er 
i Hæren, skal være i Besiddelse af Certifikat 
som Svæveflyver. Som Sport betragtet staar 
den motorløse Flyvning langt over Flyvnin
gen med M otor”. Det kan tilføjes, at der 
blandt de omkring 1800 svævefly vepiloter, 
der flyver i Danmark i dag, er mange piloter 
der til daglig flyver ved militæret eller hos 
SAS eller et andet selskab. Endvidere stod i 
artiklen: ”Med Hensyn til Betingelserne for 
Svæveflyvning paa Koldingegnen, saa kan de
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Flyvning formodentlig i 1940 på marken ved 
Spjarup.

kun siges at være ideelle. Terrænet omkring 
Kolding er netop saa kuperet, at det fremby- 
der rige Muligheder for kraftige opadgaaende 
Luftstrømninger”.

Med opadgående luftstrømme menes i den
ne forbindelse luft, der blæser ind mod en 
skrænt og presses op af denne. I dag er det 
andre krav, der stilles -  en flad og lang græs
mark til spil- eller flyslæbsstarter. Men na
turligvis med god termik, som er navnet på 
de opadgående luftstrømme, der dannes, når 
solen opvarmer jordoverfladen. Derfor fore
kommer den bedste termik over lyse marker 
modsat mørkere områder som skov og fugtige 
områder, som opsuger solens varme og afgi
ver denne langsomt i løbet af aftenen og 
natten.

Den første generalforsamling fandt sted 
den 3. maj 1937, hvor formand blev Willy 
Chr. Jensen, kasserer Kai Deleuran og klub
bens navn Kolding Svæveflyve Klub -  KSK. 
Kort før krigen påtænkte man et samarbejde 
med en mindre gruppe motorflyveinteresse- 
rede, hvorfor der i logoet stod KFK -  Kolding

Flyve Klub. Klubbens medlemmer skulle be
tale et indskud på 20 kr. og derefter et måned
ligt kontingent på 5 kr. for som næ vnt i en 
avisartikel: ”Det er nemlig ikke nogen helt 
billig Historie at bygge saadan et Svæveplan. 
Skal man købe det færdigt, koster det 1200 
Kr.” Man regnede med, at materialeudgifter
ne ville løbe op i 300 kr. Det var et stort ar
bejde for de 5-6 medlemmer, men: ”... én Ting 
er vi enige om; at vi i det første Aar ikke vil 
have ret mange nye Medlemmer ind i Kol
ding Svæveflyve Klub. Det maa ikke tages 
som Snobbethed eller som Forsøg på at gøre 
os interessante ved at danne en eksklusiv For
ening, men De kan nok forstaa, at naar vi nu 
har gaaet og slidt med dette Plan, som De her 
ser Begyndelsen til, i 700 Timer -  ofret vor 
Fritid og vore Kræfter paa at faa det færdigt, 
saa vil vi nødig udsættes for, at det skal blive 
behandlet daarligt af Folk, som ikke forstaar 
at værdsætte dets Værdi. Og det kan kun de, 
der har været med til at slide for af faa det 
gjort flyveklar. Under Hensyn hertil har vi 
besluttet os til, at vi vil være os selv i hvert 
Fald det første Aars Tid. Efter den Tid aabner 
vi for Tilgang, og saa haaber vi samtidig at 
have indhøstet tilstrækkelig Erfaring til at 
kunne optræde som Instruktører for de ny 
Medlemmer”.

FLYET FÆRDIGT

I det tidlige forår i 1938 var man nået så langt 
med byggeriet, at flyet kunne præsenteres for 
fotografen i Borns Gård. Flyet vejede 90 kg, 
havde en spændvidde på 10,50 m og en læng
de på 5,8 m. Vingerne var malet sølvfarvede 
og kroppen rød og gul.

Flyet skulle have været ”indfløjet” i påsken
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Skoleglideren OY-28 med Kaj Deuleran ved sty
repinden. I bygningen i baggrunden holdt fir
maet John Willumsen -  isenkram en gros -  til. 
Bygningen var en del a f komplekset omkring 
Borns Gård. Træbygningen blev, før nedrivnin
gen, anvendt som auktionshal.

på Eksercerpladsen på Nørremarken af Svæ
veflyverunionens tilsynsførende Carl Johan
sen, men det nåede det ikke at blive. Så for 
ikke at skuffe de mange nysgerrige, blev Carl 
Johansen overtalt til at medbringe sit eget fly, 
en Hütter 17, som han så ville demonstrere. I 
en avisartikel fra påsken 1938 står ”Det er 
den unge Polytekniker C. Johansen, Søn af 
Landinspektør Johansen, Kolding, der viser 
sit nybyggede Rekordplan, som han netop 
har indfløjet i Svæveflyvelejren ved Løn
strup og allerede har foretaget adskillige 
gode Ture med”. Der står endvidere, at flyet 
trækkes til vejrs af hans egen bil, idet et bag
hjul er forsynet med en tromle, der rummer 
800 meter stålwire, og dette kan bringe ma
skinen op i 3-400 meters højde. Bilens bag
ende blev så løftet op og understøttet, så mo
toren kunne startes og flyet trækkes op.

I den tidlige svæveflyvning med fly, der 
kun havde et glidetal på f.eks. 8, blev der ar

rangeret lejre ved Lønstrup. Et glidetal på 8 er 
udtryk for, at for hver meter flyet synker, 
kommer det 8 meter frem. ”M otoren”, der 
bringer flyet frem, er tyngdekraften. Så med 
den rette pålandsvind ved skrænterne ved 
Lønstrup blev flyene ved hjælp af et gummi
tov ”kastet” ud over skrænten, hvorefter der 
kunne flyves frem og tilbage langs denne. 
Under de rette forhold var det ikke ualmin
deligt, at der kunne flyves flere timer på den
ne måde. I avisartiklen, med foto af det næ 
sten færdige fly i grosserer Borns gård i Lås
bygade, stod: ”Før vi i det hele taget stiger til 
Vejrs, udtaler Svæveflyveklubbens Formand, 
Villy Jensen, vil vi gennemgaa en grundig 
Uddannelse på Jorden. Vi skal saaledes lære 
at betjene Styretøjet, lære at holde Balance 
og meget andet”. Desuden: ”Selv om Svæve- 
planet nu er bygget fikst og færdigt, er Udgif
ternes Tid for de unge Svæveflyvere ikke for
bi. N u melder sig Spørgsmålet om et Motorspil 
til at trække Svæveplanet til Vejrs, og der
næst melder sig et lige saa vigtigt Problem, 
nemlig Anskaffelsen af en Hangar, der er me
get paakrævet, idet Svæveplanet vil lide for 
megen Overlast ved at blive afmonteret for 
mange Gange. Svæveflyvernes fremtidige 
Arbejde vil saaledes i nogen Grad komme til 
at afhænge af det økonomiske”. For at få lidt 
penge i kassen udstilledes flyet søndag den 
17. april 1938 i Motor Company's store ma
skinhal i Låsbygade med en entreindtægt på 
50 øre for voksne og 25 øre for børn.

Efter det store arbejde med at bygge OY- 
28, som flyet kaldtes, var medlemmerne iv
rige efter at komme i luften. Der var endnu 
ikke uddannet en flyveleder, som datidens 
instruktør blev benævnt, men efter at have 
besøgt Silkeborg Flyveklub og Esbjerg Svæ-

127



veflyveklub for at få gode råd, fik man en 
mark ved Vonsild stillet til rådighed af propri
etær Bruun. Igennem svæveflyverunionen 
havde man købt et dyrt gummitov -  et ”guld
sejl”. Et gummitov var i reglen 25 m langt 
med et ca. 10 m træktov i hver ende. I mid
ten var fastgjort en ring til at koble på svæ
veflyet. Der skulle mindst 10 mand til at træk
ke et fly op -  5 i hver ende. Tovet bestod af 
800-1000 ”korer” eller elastikker. Til de korte 
flyvninger i begyndelsen, de såkaldte ”rut- 
schere”, kunne man muligvis klare sig med 
færre starthjælpere. Men inden man var nået 
dertil, skulle der laves balanceøvelser med 
meden stående solidt plantet på jorden. Når 
medlemmet beherskede denne ”norm”, var 
det videre til den første start med gummitov. 
Med to mand i halen til at holde flyet, en i en 
vingetip og f.eks. fem i hver ende af tovet 
dannende et V, var det klar til start. Piloten 
gav klarsignal, signalisten råbte ”Klar” og der
efter ”Træk”, hvorved tovet strammedes, og 
ved ”Løb” var det fremad -  efter at komman
doen ”Slip”, der var m øntet på de to i ha
len, havde lydt. Hvis flyet ikke skulle for højt 
op, blev ”slip-signalet” givet så betids, at flyet 
kun lettede nogle få meter. På de få flyvnin
ger der blev foretaget på Bruuns marker, blev 
det ikke til store højder -  med én undtagelse. 
Der var kun blevet fløjet få dage, da kasserer 
Kai Deleuran skulle flyve en start. Et medlem 
havde fundet ud af, at man, i stedet for at 
have 2-3 personer til at holde i halen, mens 
gummitovet blev trukket stramt, kunne lave 
en slags udløser i halen fastgjort til en kraf
tig pløk i jorden. Blandt de mange nysgerrige 
fra områdets bøndergårde allierede piloterne 
sig med 20 stærke svende -  10 i hver ende 
af tovet. Imidlertid fungerede udløseren ikke

efter hensigten, og pløkken blev til sidst re
vet op af jorden, og Kai Deleuran kunne ikke 
holde pinden fremme på grund af den kraf
tige acceleration, så flyet steg stejlt og faldt 
til jorden. Der skete heldigvis kun materi
el skade, idet stålwireme over vingen sprang, 
og konstruktionen under piloten brød sam
men.

Flyvningerne var slut i denne omgang, 
men flyet kunne repareres. Der skulle uddan
nes en flyveleder, så derfor blev Gunnar Jen
sen, sammen med 11 svæveflyvere fra andre 
danske klubber, sendt af sted til flyveskolen 
Grunau i det daværende Tyskland. Grunau 
ligger i dag i det sydlige Polen på grænsen til 
Tjekkiet. Da Tyskland var førende inden for 
svæveflyvning, deltog piloter fra mange lande 
i disse svæveflyverkurser. Det gode kamme
ratskab gjorde, at selv piloter fra U SA  og 
England deltog i disse kurser, til trods for, at 
der var store spændinger i Europa. Nogle af 
disse piloter kan have kæmpet mod h inan
den i luftrummet over England eller Tyskland 
i den efterfølgende krig.

Kurset varede fra den 21. oktober til den 3. 
november 1938, og ud over undervisning i 
teori fik Gunnar Jensen en praktisk flyveerfa
ring på 19 starter, hvoraf de 5 var stående 
på jorden som balanceøvelser. Hans samlede 
flyvetid på de resterende 14 starter var kun 6 
min. og 22 sek. Men Gunnar Jensen bestod 
prøven til A-diplom og havde nu myndighe
den til at kunne undervise sine kammerater i 
Kolding Svæveflyve Klub i det samme, hvor 
kravene til den praktiske prøve var: ”Fem Flyv
ninger i fejlfri Ligeudflyvning, hver af mindst 
20 Sekunders Varighed, og en Flyvning i fejl
fri Ligeudflyvning af mindst 30 Sekunders 
Varighed”.
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FLYVEPLADS OG HANGAR

Allerede den 24. maj 1937 var medlemmerne 
i Kolding blevet kontaktet af Conrad Møller 
fra Vejen, fordi der var en gruppe unge derfra, 
der også ville bygge Unionens Skoleglider. 
De var flittige, og deres fly blev færdigt før 
Koldings. Vejen og Omegns Sports-Fly veklub 
fløj allerede fra sidst i 1937 på marker ved 
godset Estrup, på Melvanggård og på marker i 
Nyby nordvest for Vejen. De 6 medlemmer i 
Kolding søgte i juni 1938 Kolding Kommune 
om at få stillet en mark til rådighed, men fik 
et afslag. Da både Vejen og Kolding-klubber-

ne havde en stram økonomi, enedes man om 
sammen at finde et egnet område, og dette 
fandt man på Spjarupgårds marker 2 km nord
vest for Egtved. Ejeren, Svend Lund, stillede 
sig velvillig for ideen, mod at klubberne be
talte en årlig leje på 100 kr.

Nu kom også Vejle Svævefly veklub til, og 
der blev lavet en hangar-overenskomst mel
lem de tre klubber. Kolding stillede deres ny
erhvervede motorspil til rådighed, og Vejen 
deres gummitov. Den 17. april 1939 kom god
kendelsesbeviset fra staten.

Når man i dag står på markerne, kan det 
undre, at lige netop dette område blev valgt.

Flyvepladsen i Spjarup lå i et kuperet terræn ved Turbinesøen. De store højdeforskelle kan ses på kortet. 
Højeste punkt på pladsen ses nordfor markvejen. Dæmningen brød sammen i 1988 efter mange års 
misligholdelse. Fisk i tre dambrug gik til ved denne lejlighed.
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Svend Lunds søn, Lars Peter Lund i Egtved, 
med hvem jeg har været ude i området, har 
kunnet løfte sløret for flere ting. Han var en 
8-9-årig dreng dengang og kom ofte på plad
sen. Han har fortalt, at lokalbefolkningen 
syntes, at disse svæveflyvere var nogle farlige 
vovehalse. I dag er skrænterne langs ådalen 
bevokset med træer. A f fotos ses, at der i 1939 
stort set ingen træer var. A t udføre skrænt
flyvning ud over ådalens stejle skrænt mod 
sydøst ville være halsløs gerning, da der over
hovedet ingen landingsmuligheder var, hvis 
det ikke lykkedes at fange opvinden. Ved 
skræntflyvningerne ved Lønstrup var det al
tid muligt at lande på stranden i givet tilfæl
de. Niveauforskellen mellem søen og åen ne
den for dæmningen var ca. 5 m og søen var på 
det dybeste sted 3 m. Men med en jævn vind 
har det bakkede terræn kunnet forlænge fly
vetiderne. Der blev efter Lars Peter Lunds

Skelettet til hangaren med Turbinesøen i Spjarup 
i baggrunden. Dæmningen ligger lige bag hanga
ren, og Egtved å løber mod venstre med udløb i 
Vejle å. Her ses det bakkede terræn mod syd. 
Det var 78 m  mod det højeste punkt på pladsen 
med ca. 35 m  over havet.

udsagn oftest startet lidt i læsiden af det høje
ste punkt nogenlunde midt på pladsen lige 
nord for markvejen. Flyet nåede derved at få 
fart på, inden det kom op i vinden. Hvis star
ten var god, og piloten havde tilladelse til 
det, kunne vedkommende være så heldig at 
kunne lave en cirkel og lande ikke alt for 
langt fra startstedet. Ved vestenvind kunne 
der udføres korte lige-ud-flyvninger ned i ”tun
gen” mod vest. De forskellige vindretninger 
har givet forskellige muligheder for flyvning. 
Ifølge Lars Peter Lund kunne de gode starter 
give en højde på helt op til 30-40 meter. Men 
så skulle alle forhold også være optimale. 
Mange folk til at hive i gummitovet, rigtig 
vindretning og en passende vind. I dag ville 
man med et moderne svævefly ikke foretage 
drej i så lav en højde, men datidens fly kunne 
flyve meget langsommere, så det derfor var 
muligt.

Men inden flyvningerne kunne påbegyn
des, skulle der bygges en hangar. Ifølge Lars 
Peter Lund købte medlemmerne fra de tre 
klubber træ af Svend Lund, skovede selv 
stammerne et stykke fra pladsen og kørte dem 
til savskærer Jens Marinus Pedersen i Dal
gade 12 i Egtved. På de fire yderste afskårne 
sider af hver stamme lod man barken sidde. 
De kunne tilpasses og anvendes til yderbe
klædning. Hangaren målte 9x18 m, og i den 
kunne stå to fly. Porten var i den vestlige 
ende, og i den anden, ud mod øst og nord, 
monteredes to vinduer. I denne ende af han
garen indrettedes to rum med trægulve. De 
var sikkert tæ nkt som klublokale og ikke 
mindst som soverum for medlemmerne, når 
de var derude i weekenden eller i ferierne. 
Morgenbadet tog de i turbinesøen. I selve han
garen, hvor flyene stod, var der ikke noget
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En så bakket flyveplads var velegnet til starter med gummitov. Efter et vis antal sekunders flyvning 
skulle flyet trækkes tilbage til startstedet igen.

gulv. Kolding Svæveflyve Klubs andel af etab
leringsudgifterne beløb sig til 235 kr. De to 
andre klubber betalte det samme. Da der i 
1939 blev åbnet for tilgang af nye medlem
mer, så listen over aktive svæveflyvere derfor 
således ud: Kai Deleuran, Ole Johansen, G un
nar Jensen, Willy Chr. Jensen, G.H. Born, Er
vind W. Nielsen, Helge Madsen, Poul Schwen
ke Nielsen, Willy Schmidt, Poul Nielsen og 
Carl Johansen.

På Spjarup var det stort set kun gummi- 
tovstarter, der blev fløjet, idet Koldings mo
torspil kun blev anvendt ganske få gange om 
overhovedet nogen. Lars Peter Lund har set 
spillet stå inde i hangaren. Det var først efter 
krigen, da vi kom til Vandel, at det kom rigtig 
i gang.

Fra den 20 marts 1940 var der rationering 
på benzin, så klubben kun kunne tildeles 25 
liter pr. måned, og den 27. september 1940

kom der besked fra Ortskommandantur Kol
ding, at flyvning nu var forbudt. Ved denne 
lejlighed ophørte Vejen og Omegns Sports- 
Flyveklub med at eksistere, primært på grund 
af økonomiske vanskeligheder, ligesom Vejle 
Svæveflyveklub trak sig ud af samarbejdet. 
Vejens skoleglider havarerede på et tidspunkt 
før krigen, hvilket bekræftes af Olga Søgaard, 
der boede på gården i 1942. Hun siger, at der 
lå rester af et fly ved gården. Så pladsen i 
Spjarup var kun i brug i ca. \Vl år. På grund af 
manglen på fyringsmaterialer under krigen 
blev der også på Spjarupgårds jorder gravet 
tørv fire steder og især i området 400 m nord
øst for pladsen. Tørvene -  eller tørvemassen 
-  blev lagt ud på de højreliggende bakker på 
flyvepladsen til tørring. Under krigen blev 
hangaren brugt af tørvearbejdere, og kort før 
eller lige efter krigens slutning brændte den. 
Ifølge Vejle Svæveflyveklub var hangaren
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blevet solgt til brug for tørvearbejderne, der 
brugte den som bolig. Salget i 1944 indbragte 
Vejle 400 kr. og sikkert det samme beløb til 
Kolding-klubben. U den for det sjællandske 
område var flyvning som næ vnt blevet for
budt under krigen, men Dansk Svæveflyver 
Union arrangerede i 1942 og 1943 flyvning 
under Bjergsted-lejren på Vestsjælland og i 
1944 under Bøtø-lejren. I Bjergsted deltog 
kun 2 piloter fra klubben, mens omkring 10 
deltog i Bøtø-lejren, herunder vores første 
kvindelige pilot Helene Toft (senere Hjorth). 
Under denne lejr fik Gunnar Jensen sit B-di- 
plom.

EFTER KRIGEN

Ved krigens afslutning stod klubben igen 
uden en flyveplads og hangar. Men klubbens 
medlemmer havde fået øjnene op for, at den 
moderne svæveflyvning foregik ved optræk 
med spil på en jævn mark. I 1944 havde man 
erhvervet et fly, en brugt Stamer-Lippisch, 
som var et fly, hvor sædet var lukket af, så 
piloten kun havde hovedet og det øverste af 
kroppen ude i den frie luft. I 1945 lykkedes 
det at få fat på et wirestyr, en tromle og wire 
til spillet. A lt sammen ting, tyskerne havde 
efterladt på havnen i Kolding. Delene var 
blevet anvendt til spærreballoner. I juli 1945 
havde klubben købt ”Bogen om Spilstart”, så 
nu var man klar til at flyve igen. Det blev 
imidlertid først efter høsten, hvor klubben blev 
tilbudt at flyve i 14 dage på gården Wissings- 
mindes marker øst for Skanderup. I denne 
lejr deltog også Haderslev og Vejle Svævefly- 
veklubberne. Kolding stillede med Stamer- 
skoleglideren og af Unionen lejedes en Gru- 
nau Baby OY-51.

Fra Lunderskov og fra de mange omkring
liggende gårde mødte mange nysgerrige gæ
ster op. Gunnar Jensen var igen den første til 
at erhverve et diplom -  denne gang C-diplo- 
met. Et af kravene var en flyvning af mindst 5 
minutters varighed. Da denne flyvning ikke 
var skræntflyvning som ved Lønstrup, var der 
tale om termik-flyvning. Til en sådan flyvning 
var det nødvendigt med et fly med et bedre 
glidetal end det, de åbne skoleglidere havde, 
og det havde Grunau Baby'en bedre.

I 1946 fløj klubben en tid på Flyvestation 
Skrydstrup, og dette år købtes endnu et fly -  
en Asiago, som var et ”overgangsplan”. Der 
blev også fløjet på Bøgelunds marker ved Dal
by. Samme år havde medlemmerne været 
oppe at snuse lidt til flyvningen på Flyvesta
tion Vandel, men først i 1947 begyndte man 
at flyve regelmæssigt her, og det fortsatte med 
få pauser til 1963. Til klubbens første fly, U ni
onens Skoleglider, havde medlemmer i slut-

Klubbens første fly, Unionens Skoleglider OY- 
28. N år flyet skulle trækkes tilbage til startste
det, anvendtes ”hunden”, som ses under flyet. 
Under træmeden er monteret en fjeder- eller 
gummibelastet metalskinne for blødere starter og 
især landinger. Tid og sted ukendt.
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ningen af krigen bygget nye vinger eller pla
ner, fordi de gamle havde taget skade af fugt. 
Men den 17. juli 1947 havarerede flyet på 
Vandel og blev totalskadet, da piloten Schön- 
nemann skulle flyve det til hangar. Han kom 
ikke noget til. Heldigvis havde klubben fået 
et nyt medlem fra Fyn, der havde tegninger 
og forskellige dele og øvrige materialer lig
gende til en skoleglider, en ensædet SG-38. 
Dette byggesæt blev købt for 1000 kr. på lem
pelige vilkår. Efter OY-28’erens havari havde 
klubben så stadig et fly til den elementære 
uddannelse.

For at klare de mange forskellige opgaver i 
en flyveklub er det en stor fordel, at der er 
medlemmer, der erhvervsmæssigt har kvali
fikationer, der kan drages nytte af. Medlems
listen så i 1947 sådan ud: 1 bankassistent, 1 
bådebygger, 1 fabrikant, 3 ingeniører, 4 kon
torister, 1 læge, 1 lærer, 1 malermester, 2 me
kanikere, 3 montører, 2 skoleelever, 1 skor
stensfejer, 1 snedker, 1 tandtekniker, 1 tele
grafistelev, 1 typograf og 1 værkfører. I 1948 
fik syv medlemmer det dengang sidste og 4. 
trin af svæveflyveuddannelsen -  bevis til over
landsflyvning. Avisen skrev den 27. septem
ber 1948 med overskriften ”Syv nybagte Kol- 
ding-Svæveflyvere: ... De syv Flyvere er: 
Malermester Poul Schwenke Nielsen, Bog
holder Vagn Christensen, M ontør Gunnar 
Jensen, Snedker Ejner Lund, Læge Carl Za- 
cho, Værkfører Willy Chr. Jensen, Fabrikant 
Eli Andersen. Alle bestod Prøverne”. Til dis
se overlandsflyvninger, i dag kaldet strækflyv
ninger, kunne Asiago’en OY-HUX anvendes. 
I de 10 af de 13 år fra klubbens start frem til 
1950 var Willy Chr. Jensen formand, og i de 
næste 10 år bestred Ejnar Lund dette hverv. 
Han blev desuden uddannet materielkontrol

lant, og det var en stor fordel at have en så
dan i klubben, når flyene skulle godkendes 
inden forårets flyvninger eller efter en ”hæ n
delse”.

1950ERNE

Fabrikant Eli Andersen begyndte i klubben 
under krigen. 1 1943 havde han grundlagt Die
sella, der producerede små motorer, der kun
ne monteres på cykler. Broderen Arne A n
dersen og faderen Marius kom kort efter ind i 
virksomheden. Den første egentlige knallert 
så dagens lys i 1952 og kaldtes en autocykel. 
Knallerten blev en bragende succes. Arne 
Andersen havde to sønner, Kaj og Bent. Arne 
og Bent fløj ikke, men Kaj blev aktiv pilot og 
i 50erne en af klubbens to instruktører. Det 
var en stor fordel for en klub, der ikke havde 
uanede midler til rådighed, at have medlem
mer som Eli og Kaj. Fabrikken havde værktøj 
og materialer til at bygge forskellige hjælpe
midler blandt andet den lille trehjulede wire- 
henter. Den blev indregistreret, så den kunne 
bruges til at trække materiellet frem og til
bage mellem Kolding og flyvepladsen ved sæ
sonstart og -slut.

I perioder, hvor der var problemer med 
spillet, har der været anvendt autostart. Det 
var ikke altid med ejernes gode vilje, at deres 
køretøjer blev brugt til opstart af fly, for farten 
skulle ofte op på 60 km/t på en mark, for at 
flyet kunne få den ønskede højde. Især i en 
periode omkring 1946 havde man anvendt 
en bil som startmiddel, indtil spillet blev 
funktionsdygtigt igen i 1947. Så vidt vides 
var det ofte Eli Andersens bil, det gik ud over. 
Så da det første spil måtte give o p i 1951, byg
gedes et nyt -  Diesella-spillet. Det blev købt
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af Tønder Flyveklub, men i første omgang 
placeret ude hos Diesella til ombygning.

De svæveflyvemæssige forhold på Vandel 
var meget gode, men der var langt derop, især 
for de mange medlemmer, der kun havde en 
cykel. Så i 1951 fløj klubben igen fra Bøge
lunds marker ved Dalby sammen med motor- 
flyveklubben. Men proprietær A. Vind Thom 
sen mente at kunne se, at hans køer ikke var 
trygge ved svæveflyvernes aktiviteter, hvor
imod der ikke var problemer med flyvningen 
med motormaskinerne. I en avisartikel stod 
bl.a.: ”Noget er der om Snakken, siger Propr. 
Vind Thomsen. Mens Motorflyvningen ikke 
har generet Køerne det mindste, saa skræm
mer Svæveflyverne Kreaturerne, naar de kom
mer med deres Lastbiler, Motorspil og træ k
ker lange Staalwirer over Marken, i den Grad, 
at Mælkeydelsen paa en Lørdag-Søndag, hvor 
Svæveflyverne har haft travlt, er gaaet gan
ske betydeligt ned. Jeg har ikke det mindste 
imod at gøre Svæveflyverne den samme T je
neste som Motorflyveklubben, nemlig at stil
le Marken vederlagsfrit til Raadighed, men 
det maa ske paa en Maade, saa det ikke er til 
for megen Gene, og naar Svæveflyverne og 
mine Køer ikke kan forliges, saa maa Svæve
flyverne fortrække. Køerne maa have en pri
vilegeret Ret til Græsmarken”.

Tilbage til Flyvestation Vandel til den gode 
termik. Jo længere man kommer ind i landet, 
jo bedre muligheder er der for dannelse af 
termik. Havet opsuger solens varme. Det er 
grunden til at svæveflyveklubberne, herunder 
Kolding Flyveklub, ligger inde i landet. Den 
optimale placering i Danmark er Svæveflyve- 
center Arnborg syd for Herning. Pladsen er 
hjemsted for Dansk Svæveflyver Union. Klub
bens åbne skoleglider SG-38’eren var blevet

solgt i 1950, men en brugt blev anskaffet midt 
i 1951, og den fløj indtil udgangen af 1953. I 
en periode i 50erne havde klubben ingen in
struktører og var derfor nødsaget til at søge 
hjæ lp hos Vejle Svævefly veklub. Fra 1955 
indtil klubben fik sit første tosædede skolefly 
i 1959, brugte man med Vejle Svævefly ve
klubs åbne skoleglider, 2-G’eren, hvor eleven 
sad forrest og instruktøren bagerst. I det hele 
taget var de to klubber i 50erne og starten af 
60erne stort set én klub med fælles møder, 
men med separate generalforsamlinger og be
styrelser.

I 1951 afholdtes det første DM i svæveflyv
ning på Vandel, hvor Eli Andersen fra Kol
ding Flyveklub deltog i sin privatejede Hütter 
17. Flyet havde kun et vingefang på 9,6 m, et 
glidetal på 17 og var meget levende at flyve. 
Flyet havde registreringen OY-AXH og ud
stilles i dag på Egeskov Museum. Under dette 
DM, hvor Eli Andersen blev nr. 4 af 8, fik han 
som den første i klubben den eftertragtede 
Sølv-C-strækflyvning på 50 km. Flyvningen

Eli Andersen ved sit privatejede fly, en Hütter 
17, i hvilken han deltog i det første D M  i D an
mark i 1951.
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gik fra Vandel til Bellinge ved Odense. Et 
Sølv-C består også i dag af 5 timer i luften, 50 
km distanceflyvning og 1000 meters højde- 
vinding. De tre discipliner skal ikke tages 
samlet. Nummer to i klubben, der fik Sølv-C, 
var Helge Madsen. Men allerede i 1938 fik 
Kaj Borch, der kom til Kolding Flyveklub i 
1946, sit Sølv-C. Det var Sølv-C nummer 12 
i Danmark. 5 timers prøven til dette diplom 
tog han ved flyvning langs skrænterne ved 
Lønstrup. Han begyndte at flyve helt tilbage i 
1932 i svævefly veklubben Aviator i Alborg. 
Kaj Borch var formand for Kolding-klubben 
fra 1960-1963.

Med udgangen af 1953 solgtes den sidste 
åbne skoleglider, og de næste knap 4 år havde 
klubben kun et fly -  det ensædede overgangs
plan -  Asiago’en. Men de dygtigste piloter i 
klubben kunne ikke flyve strækflyvning før i 
1956, hvor flyet blev gjort ”udvidet” hos Jysk 
Aero i Viborg, og registreringen ændret fra 
OY-39 til OY-HUX. Flyet var det første i 
klubben, der havde bundkobling mod tidli
gere næsekobling, hvilket betød, at det fik væ
sentlig større højde i en spilstart.

Den 1. august 1957 lånte Vejle-piloten Jør
gen Stougaard Knudsen Asiago’en til en 
strækflyvning, hvor han landede på en mark i 
nærheden af Fredericia. Han blev hentet af 
et af militærets motorfly, en KZ-VII, og slæbt 
mod Vandel. Forbindelserne fra styrepinden 
til rorene var via stålwirer, og en varm som
merdag kunne det betyde, at disse slækkedes 
en smule. Med den højere fart i flyslæbet end 
den normale glidefart kom det venstre kræn- 
geror i kraftige svingninger, og selv om pilo
ten koblede fra motorflyet og satte farten ned, 
fortsatte svingningerne, så den yderste del af 
vingen brækkede af, og flyet styrtede til jor-

Far og søn, Kaj og Ole Borch. Kaj begyndte at 
flyve i 1932 i Aviator i Alborg og var nummer 
12 i Danmark, der fik C-diplom. Ole blev D an
marksmester i 1972. Flyet er en Grunau Baby.

den i et spind, og piloten blev dræbt. Noget 
sådant kan ikke ske i dag, hvor alle rorforbin
delser er stangforbindelser.

Klubben havde nu intet fly, hvorfor man af 
U nionen købte en Grunau Baby bygget af 
medlemmer af Polyteknisk Flyvegruppe til U ni
onen -  uden beregning. På verdensplan blev 
der i alt bygget omkring 6000 af dette fly. 
Grunau Baby’en mindede meget om Asia
go’en og havde også et glide tal på 17. Den 13. 
april 1958 fik klubben lidt reklame, idet der i
en artikel i en af byens to aviser stod: ” .........
Kolding Flyveklub foretog den første flyvning 
med sit nyerhvervede svæveplan, en Grunau 
Baby, der blev trukket i luften af fabrikant Eli 
Andersens ny Auster-sportsmaskine. Svæve- 
planet blev tre gange trukket ind over byen, 
hvor planet blev koblet af slæbelinen og paa 
egen haand gennemførte en rundtur over Kol
ding og returnerede til startpladsen ved Bøge
lund”.
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I 1957 købte klubben denne G runau Baby a f 
Unionen. Der blev på verdensplan bygget 6000  
eksemplarer a f dette fly.

Motorflyveinteresserede havde tilbage i 
1941 dannet en klub, og de fløj også på Bøge
lunds marker ved Dalby, da Kolding Flyve
klub fløj her i 1951. Helt tilbage fra før krigen 
havde det været på tale at slå motorflyvning 
og svæveflyvning sammen i en klub. Nu op
stod der igen et ønske om dette, primært ud 
fra behovet for en rigtig flyveplads. For svæ
veflyverne ville det betyde, at det ikke kun 
var om søndagen, der kunne flyves, som til
fældet var på Vandel. Ved de efterfølgende 
generalforsamlinger i de to klubber blev der 
givet grønt lys for en sammenlægning. Så den 
18. marts 1958 blev der afholdt stiftende ge
neralforsamling på Slotshotellet i Kolding, og 
klubbens navn blev Kolding Flyveklub, først 
med en motorflyvesektion og en svæveflyve- 
sektion, men senere også kortvarigt en mo- 
delflyvesektion. Klubmærket blev nu ændret 
til Ellehammers fly. Bestyrelsen blev fra svæ
veflyverne snedker Ejnar Lund (formand), 
taksator Kaj Borch og m ontør Evald Erik

Klubben fik det første tosædede fly, en Röhnler
che i foråret 1959. Det var bygget i Poppenhau- 
sen i Tyskland tæt på det tyske svæveflyvemecca 
Wasserkuppe.

sen og fra motorflyverne cykelhandler Kjeld 
S tæ chm ann og korrespondent Keld C hri
stensen. En fælles flyveplads fik man først i 
1964. Sam arbejdet med motorflyverne op
hørte i 1968, da svæveflyverne flyttede til G e
sten Flyveplads. Som en start på samarbejdet 
blev der i 1958 truffet aftale med ejeren af 
Bøgeløkke ved Nr. Bjert om at flyve fra hans 
marker, hvorfra motorflyverne allerede fløj. 
Men på grund af uoverensstemmelser blev 
det kun til et par måneder her, og svævefly
verne m åtte derfor igen transportere deres 
materiel til Vandel.

Lige siden tiden på Spjarup før krigen hav
de klubben med mellemrum et samarbejde 
med Vejle S vævefly veklub, og da Vejle i 1955 
købte Odense Svæveflyveklubs tosædede og 
åbne 2G indledtes et samarbejde på Vandel 
for at udnytte begge klubbers materiel bedst 
muligt. Klubben havde aldrig før skolet på to
sædet fly. Men i 1959 vovede Kolding Flyve
klub det store skridt selv at købe et splinter
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nyt tosædet fly, en Röhnlerche, hos Alexander 
Schleicher i Poppenhausen i Tyskland for 
ikke mindre end 13.000 kr. Klubben har i alt 
ejet 8 fly fra denne fabrik. Det blev prøveflø
jet den 3. marts 1959 på Tysklands svæveflyve- 
centrum Wasserkuppe ikke langt fra fabrik
ken. Det var det andet eksemplar i Danmark, 
det fik registreringen OY-BVX og havde et 
glidetal på 19. Skoling af nye piloter fik et 
skub fremad med købet af dette fly, men det 
kunne også anvendes til strækflyvning.

DE AKTIVE 1960ERE

Den 15. maj 1960 ramtes Diesella og Kolding 
Flyveklub af en tragedie, da grundlæggeren af 
Diesella, Eli Andersen, mistede livet i sit fly 
efter et flyvestævne i Nakskov. Han havde 
kort forinden købt et nyt fly; et to-sædet mo
torsvævefly med propel i halen. Det blev tan
ket fuldt op til hjemflyvningen, men da han 
var lettet og begyndte at dreje, havde han 
ikke fart nok på, hvorved flyet gik i spind og 
blev knust mod jorden. Eli Andersen begynd
te i Kolding Flyveklub under krigen og havde 
været en drivkraft, specielt på grund af sin 
tekniske snilde. Det nye tosædede fly gav nye 
problemer, når det skulle trækkes op af spil
let, fordi spillet ikke var bygget til så stort et 
træk, og derfor havde været ved at vælte flere 
gange. Derfor skulle der monteres en lægte 
gennem spillet, så den støttede mod jorden 
og derved forhindrede det i at vælte. Med kø
bet af et lukket skolefly var det lettere at få 
uddannet instruktører. Det var mere attrak
tivt at sidde i en lukket kabine end på en 
”hønsepind” i den frie luft. Klubben havde 
hen mod den sidste del af 50erne fået to in
struktører: Kaj Voulund Andersen og Ole

Borch. Til at vedligeholde det kørende m ate
riel som spil og wirehenter var det nødven
digt, at der var medlemmer, der havde for
stand på teknik. Kaj Borch havde via jobbet 
som taksator kontakt til de fleste af byens 
autoværksteder og kunne på den måde skaffe 
køretøjer til fornuftige penge. I 1959 fik klub
ben et nyt medlem J.W. Hornstrup, som hur
tigt fik øgenavnet ”smurmand” -  smøreman
den. I de knap 25 år, han var aktiv, deltog han 
i vedligeholdelsesarbejdet og i nybygning af 
spil. Flyene havde endnu ikke en VHF-radio 
om bord, hvorfor der måtte kommunikeres på 
anden vis. Når et fly skulle lande, f.eks. efter 
en 5-timers prøve, lavede medlemmerne en 
”landingskæde”. De blev stående, indtil de 
kunne se, at piloten havde set ned og modta
get budskabet. Der kunne også være andre 
situationer, hvor et fly skulle kaldes ned. Hvis 
de opadgående luftstrømme var gode, var det 
fristende at blive hængende i stiget. Tiden 
kunne gå, og hensynet til de andre klubmed
lemmer, der også gerne ville i luften, kunne 
glide i baggrunden. Landingskæden var så

Uden radio i flyet måtte der laves en landings
kæde, når flyet skulle kaldes ned.
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midlet til at trylle den sorte samvittighed 
frem, så pilo ten  trak luftbremserne og lan
dede.

Til kommunikationen mellem startstedet 
og spillet, der stod omkring en kilometer 
væk, brugtes flagsignaler helt op i 70erne. 
Når spilføreren skulle køre langsomt ind, så 
wiren blev stram, vinkedes frem og tilbage 
med flaget over hovedet. Når wiren var stram, 
blev flaget ført hurtigt ned, og spilføreren gav 
så gas, mens tipholderen løb med flyet de 
5-10 m, han eller hun kunne følge med.

Sommerlejren i 1960 blev nærmest en ka
tastrofe for klubben, idet man mistede det ene
ste ensædede fly, man havde; Grunau Baby’en. 
Medlemmerne var sammen med andre klub
ber i fuld gang med flyvningen. 7-10 fly var i 
luften. Det tidligere medlem Andreas C hri
stensen, ”Dres”, skrev i jubilæumsskriftet i 
1987: ”H.C. startede normalt og var uden 
tvivl fast besluttet på en god termiktur. Efter 
udkoblingen så jeg, at han fortsatte med en 
lige-ud-flyvning over imod begrænsningen af 
pladsen, hvor der er en stor granplantage. 
Derefter gik der 3-4 minutter, uden at nogen 
bemærkede, hvad der skete. Vi begyndte så at 
diskutere, hvor H.C. egentlig lå. Vi så godt en 
Baby, der var på vej hen over plantagen i ikke 
særlig god højde, men mente efter nøjere 
vurdering, at vor Baby måtte være et af pla
nerne over os, der havde fundet termik. Vi 
kunne dog ikke undlade at diskutere det en
somme plan, som fortsatte ud over plantagen 
så støt, som var det en motormaskine, og vi 
slog os til tåls med, at det var det selvfølgeligt. 
Men underligt var det, at det langsomt tabte 
højde og nærmede sig trætoppene. Pludselig 
så vi, at flyet tog et højresving, og ingen var 
da i tvivl om, at det var vor Baby med H.C.

Under sommerlejren i 1960 landede G runau  
Baby'en i træerne. Inden de tililende svævefly
vere dukkede op, lykkedes det piloten at kravle 
ud a f flyet og ned på jorden.

om bord. Vi var aldrig nået så hurtigt ned ad 
banen, og hvordan vi forcerede den høje ind
hegning, forstår jeg ikke i dag. Da jeg, sam
men med Finn Hornstrup, kom hen til træet, 
hvor Baby’en hang fast øverst oppe, så jeg 
en person stå og kigge op i luften. Jeg spurgte 
i bare befippelse: ”Hvad er der sket med pilo
ten”?, og manden svarede: ”Det var da mig, 
der fløj Baby’en”. I den totale forvirring hav
de jeg ikke kunnet registrere, at det var H.C., 
jeg talte med og at det heldigvis var lykkedes 
for ham at klatre ned fra træet.

En eller anden af de mange svæveflyvere, 
der var til stede, foreslog at vi skulle forsøge 
at få militærets helikopter fra Karup til at 
løfte planet fri af træerne. Det lykkedes vir
kelig at rekvirere helikopteren. Først havde 
man planer om at fire en mand ned fra heli
kopteren for at koble en wire fast, men det 
blev opgivet. I stedet for måtte en af vore folk 
klatre op i træet, fange wiren og få den sat 
fast. Det lykkedes efter flere forsøg, og heli
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kopteren begyndte at trække planet fri. Man 
nåede faktisk at få den fri af trætoppene, men 
pludselig sprang wiren, og Baby’en lå splin
tret på jorden. Hvorfor wiren sprang, er 
uklart, men det var vist nok helikopter-co- 
piloten, der af sikkerhedsmæssige grunde ud
løste springmekanismen. Tabet af Baby’en 
var et hårdt slag for klubben. Der var stadig 
en gæld på ca. 3.000 kr., og det var lige så 
meget, som et tilsvarende plan kostede, så vi 
havde ikke noget plan, men skyldte penge 
væk til et”.

o

Arets begivenhed på Vandel var Unionens 
sommerlejr samt DM, som blev genoptaget i 
1961. Der havde ikke været afholdt DM si
den 1951. Man kunne nu flyve hele 14 dage i 
træk, og selv om klubben skulle dele flyvefel
tet med andre, så var der tilsvarende fordele. 
DM-piloterne havde naturligvis fortrinsret, 
når de mange maskiner i løbet af et relativt 
kort tidsrum skulle i luften, men da disse star
ter som oftest foregik i slæb bag militærets 
KZ -  Kramme & Zeuten motorfly, gik det. 
Desuden var det spændende, når der skete så 
meget på pladsen. Under sommerlejren var 
klubberne fælles om Unionens gode spil og 
wirehenter. Så de mange små og store be
sværligheder, der skyldtes dårligt materiel, var 
nu løst for 14 dage. De fleste havde familien 
med på sommerlejr, så der var store teltlejre af 
alle mulige typer og størrelser.

Flyene havde efterhånden fået så godt et 
glidetal, at der kunne flyves strækflyvninger, 
især når ”blomkålsskyerne”, cumulusskyerne 
stod på himlen. Da de to piloter Ole Borch og 
Poul Greve Petersen en god flyvedag med 
nordlig vind var oppe i den tosædede OY- 
BVX, fik de pludselig den idé at lave en stræk
flyvning. Som sagt så gjort. De havde ikke

De to piloter Ole Borch og Poul Greve Petersen 
fik begge deres 5 -timers flyvning til Sølv-C den 
5. juni 1960. Da Ole Borch var landet, fortsat
te han som instruktør, så han kunne få  sin start 
nr. 1000.

radio om bord, men satte kursen med vinden 
sydpå og landede efter 150 kilometers flyv
ning på flyvepladsen i Jagel ved Slesvig. De 
kunne godt have fløjet længere, men da de 
ikke var klædt på til strækflyvning oppe i den 
kolde luft, måtte de lande, rystende af kulde.

Efter vor første Grunau Baby’s landing i 
grantræerne og efterfølgende havari stod klub
ben nu igen i den situation, at den kun hav
de et fly, nemlig den tosædede Röhnlerche. 
Der var ikke mange medlemmer i klubben, 
så penge til at købe et andet fly havde man 
heller ikke. Denne ulykkelige situation blev 
vendt, da A rne A ndersen og hans mor fra 
Diesella, forærede klubben en brugt Grunau 
Baby OY-AAX. Flyet blev fløjet hjem fra A l
lerød på Sjælland i flyslæb af Kaj Borch i KZ- 
III og Kaj Andersen i Baby’en. Den blev lan
det på marken ved siden af Diesella, og da Kaj 
Voulund stod ud af flyet, trådte han igennem
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Efter tabet a f klubbens første G runau Baby var 
glæden stor, da Arne Andersen og hans mor fra 
Diesella tidligt i 1961 forærede klubben en brugt 
Baby med registreringen O Y -A A X .

lærredet. Men skaden blev hurtig repareret, 
og flyet blev transporteret til Vandel.

Da flyenes præstationer forbedredes i for
hold til de tidligere åbne fly, var chancerne 
for at fange termikken efter en spilstart og 
holde sig i denne meget større. Mere flyvetid 
var naturligvis befordrende for lysten til at 
bruge så megen tid på flyvepladsen, som det 
var nødvendigt i en klub, hvor man møder op 
inden kl. 9 og trækker lod om flyene, her
under også i hvilken rækkefølge, der skal fly
ves. Det sker naturligvis ofte, at ikke alle kan 
komme op at flyve. Derfor præsenterede klub
bens formand i 1961, Kaj Borch, medlemmer
ne for planer om, at en gruppe selv skulle 
købe et nyt en-sædet fly -  en Ka-8 fra A lex
ander Schleicher i Poppenhausen. Klubben 
ville ikke inden for en overskuelig fremtid 
selv have råd til at anskaffe et nyt plan. Flyet 
kom med tog til Kolding, og prisen var 24.000 
kr. Klubben havde nu 3 fly, og selvom flyet 
var i privat eje, regnedes det dog for et klub
fly, for de piloter, der havde mulighed for at

flyve dette fine fly, var reelt de samme som 
ejerne. Der blevet anskaffet en trailer til flyet, 
så det kunne hentes hjem, hvis piloten var 
udelandet på bondemandens mark. Flyet blev 
så skilt i fire dele: Krop, haleplan og to vinger.

Efter to år købte klubben flyet, for nu var 
der bygget et endnu bedre fly med en krop af 
træ, en Ka-6, så et sådant blev derfor købt af 
den private gruppe. Det blev først købt af 
klubben i 1970. I 1961 udkom den første ud
gave af Svæveflyhåndbogen skrevet af Per 
Weisshaupt. Den bliver stadig brugt til v inte
rens teoriundervisning rundt om i klubberne 
og bliver løbende opdateret.

Flyveplads-, hangar- og termikforholdene 
var gode på Vandel, men efterhånden blev 
det mere og mere besværligt at holde til her. 
Fik klubben gæster, kunne disse ikke komme 
ind uanmeldt, idet der skulle gives besked 
ved porten ved dagens begyndelse. Det var 
ikke fremmende for den nødvendige m ed
lemstilgang. Der kunne ikke flyves på hver
dage. Ventedes der et m ilitært fly på besøg, 
kunne flyvningen blive afbrudt i op til en 
time. Og i sommeren 1962 blev det meddelt 
fra major Simonsen, der var leder af statio
nen, at man ikke længere kunne huse klub
bens fly. Det samme gjaldt Horsens Flyveklub, 
der var kommet til i mellemtiden. Vejle Svæ- 
veflyveklub havde bygget en hangar, så de var 
reddet i første omgang. Flyene skulle derfor 
skilles ad efter hver flyvedag og opbevares i 
en nedlagt gård. Medlemsskaren svandt ind 
under sådanne forhold. Andreas Christensen 
mener, at der på dette tidspunkt kun var 18 
medlemmer. Den egentlige årsag til major Si
monsens aversion mod svæveflyverne var nok, 
ifølge ”Dres”, hans egne ambitioner og håb 
om, at flyvestationen ville blive omdannet til
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Ved klubbens 25-års jubilæum i 1962 blev K a-8’eren udstillet i automobilforhandler Jens Sø
rensens udstillingslokale på Haderslevvej.

en vigtig Natobase. Der havde også været fø
lere ude om at anvende Vandel til indenrigs
flyvning, men i stedet for blev der få år senere 
bygget en lufthavn få kilometer derfra -  Bil
lund Lufthavn.

VAMDRUP FLYVEPLADS

I august 1962 henvendte klubben sig til borg
mester Peter Ravn med ønsket om etablering 
af en plads, der kunne bruges til forretnings
fly og af svæveflyverne. Peter Ravn var ikke 
helt afvisende, men bad klubben kontakte fa

brikant Poul Sørensen, der var formand for 
Sportsudvalget. Poul Sørensen var mere in
teresseret, stadsingeniøren blev inddraget, og 
det endte med planer om en lille lufthavn i 
millionklassen. Klubben fornemmede, at den 
var ved at blive kørt ud på et sidespor. For
skellige andre tilbud blev undersøgt: Bag Von
sild Mølle og en plads med indflyvning over 
Donssøerne, men klubben skulle længere 
væk. Andreas Christensen havde via sit ar
bejde gode relationer til Vamdrup Kommune 
og via kommuneingeniør I.L. Jæger, fandt 
man frem til et område med kun en lodsejer
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nemlig lige vest for Horskærgård, hvis ejer 
var S.J.E Olsen. Efter mange møder gav O l
sen tilsagn om en 10 års lejeaftale og en leje
sum på 20.000 kr. pr. år. Dette forslag blev 
fremlagt for Kolding Kommune, der tilbød 
at betale % del, altså 5.000 kr., idet kommu
nen hævdede, at andre brugere, såsom pri
vate firmaer, m åtte give deres tilskud. A t 
kommunen ikke var så villig til at støtte en 
lokal flyveplads længere, kom for dagens lys 
den 24. maj 1963, da man i avisen kunne 
læse, at Trekantbyerne havde fået tilbudt en 
flyveplads i Billund af Lego ganske gratis 
mod, at man udbyggede den med landings
lys. Alle faldt næsten over hinanden for at 
argumentere for Billunds lyksaligheder. In te
ressant er det også at læse, at de bestræbelser, 
man havde haft med at åbne Flyvestation 
Vandel ”var stødt på tilsyneladende uoversti
gelige vanskeligheder”. Vandel lå fyldt ud
bygget ved siden af, men alligevel valgte man 
Lego-proj ektet.

Den megen snak om flyveplads havde re
sulteret i, at motorflyveklubben var blevet 
genoplivet, og her var man lige så ivrige efter 
at komme i gang, som svæveflyveklubben var. 
Det lykkedes arkitekt Eduard Pedersen, der 
var konsulent for Vamdrup Sogneråd i by
planspørgsmål, at få sognerådet til at se det 
fornuftige i, at man fik en plads, der kunne 
styrke den yderligere udvikling af erhvervsli
vet og skaffe arbejdspladser. Luftfartsdirekto
ratet godkendte pladsen, og Vamdrup Kom
mune gav et driftstilskud på 11.000 kr. om 
året til dækning af lejen af arealet.

Dermed var pladsen ikke etableret, idet der 
skulle bygges en hangar, skaffes strøm gen
nem et jordkabel, laves tankanlæg, etableres 
telefon, og der skulle bygges et klubhus, der

også kunne fungere som flyvelederkontor. En 
bulldozer skulle udjævne de værste pukler, 
der skulle sås græs, foretages afmærkninger 
og parkeringsfelter til biler. Kolding Kommu
nes andel var en gammel tømmerlade, der 
stod på en grund, kommunen havde købt af 
Jens Juhls Savværk i Vesterbrogade. Den fik 
klubben til nedbrydning. A f gamle 8 mm-film 
ses, at nedbrydningen af denne var et gan
ske farligt job, fordi det foregik uden brug af 
kran, men ingen kom til skade. Arbejdet blev 
påbegyndt i november 1963. Selve skelettet 
kunne bruges, ligesom de fleste af de andre 
materialer.

I en avisartikel stod der, at 23 firmaer gik 
ind for en flyveplads ved Vamdrup. Ribe 
Amtsråd blandede sig nu i planerne, idet de 
var nervøse for, at nogle kommuner ville 
springe fra, hvis erhvervsflyverne f.eks. fore-

Den gamle tømmerlade fra Jens Juhls Savværk i 
Vesterbrogade blev pillet ned og bygget op igen i 
en forbedret udgave på Vamdrup Flyveplads. 
Ingen kom til skade ved nedtagning og opstilling.
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trak at etablere sig på Vamdrup i stedet for på 
Billund, der for nogle kommuner lå en del 
længere væk. Amtsrådet så gerne, at Vam
drup annullerede kontrakten, hvilket kunne 
lade sig gøre, hvis de ikke kunne få godken
delse fra amtet. Men Vamdrup Sogneråd var 
heldigvis fast besluttet på at gennemføre pro
jektet. Efter en enorm indsats fra svævefly
verne, kunne pladsen indvies den 24. sep
tember 1964- Pladsens placering og moderni
seringen af flyparken bevirkede, at tiden på 
Vamdrup Flyveplads styrkede klubben. Med
lemstallet voksede markant til 50 i 1967, og 
de sportslige resultater nåede højder, klubben 
ikke tidligere havde kendt. De første 300 km 
trekanter til måldiamant blev fløjet af Mo
gens Bringø og Ole Borch i 1967. Inden en 
sådan trekantflyvning nedskrev man opgaven 
på en tavle eller et fortrykt skema, der blev 
fotograferet med de indtegnede oplysninger. 
Når den tilstrækkelige højde var nået, fløj pi
loten tværs over flyvepladsen, og tiden blev 
taget. Der skulle flyves udenom hvert vende
punkt, og dette skulle fotograferes på samme 
film, som var anvendt til startfotoet. Dette 
vendepunktsfoto blev oftest taget i et meget 
stejlt drej, så man ikke fløj længere ud end 
nødvendigt. Det kunne gerne foregå med høj 
fart og så helt op, så venstre vinge pegede 
lodret eller næsten lodret ned i jorden. De 
fire år, klubben fløj fra Vamdrup, gav mulig
hed for at flyve hver dag, hvis det var muligt 
at skaffe hjælpere, og hvis vejret var til flyv
ning. Grunau Baby’en, som klubben fik for
æret af Diesella, blev solgt i 1965, den to 
sædede Röhnlerche blev solgt til Holstebro 
Flyveklub og endnu et fly var bestilt hos Alex
ander Schleicher i Tyskland; en tosædet Ka-7. 
Endnu en brugt Ka-8 blev købt i 1967, så

Ka-7'eren blev indkøbt i 1966 og fløj i klubben 
helt indtil 2009. O tto Nielsen gør klar til at 
sende Mogens Bringø og Betty Bill i luften på 
den gamle Vamdrup Flyveplads ved Horskær
gård.

klubben nu rådede over fire fly, som der nu 
var basis for på grund af det stigende med
lemstal.

Men desværre fungerede samarbejdet med 
motorflyverne og flyvelederen ikke så godt. 
Derfor opstod allerede efter fire år et ønske 
om en plads kun for svæveflyvere. Forpagt
ningen udløb den 1. januar 1969, og Vam
drup Kommune fandt et 700 m langt område 
mellem Hjarup og Vamdrup, den nuværende 
Vamdrup Flyveplads. De 700 m var ikke nok 
for svæveflyverne, og med de problemer, der 
havde væ ret i samarbejdet med motorfly
verne, ledte bestyrelsen i Kolding Flyveklub, 
Mogens Bringø, O tto  Nielsen, Ib Møller, kas
serer Bent Holgersen og formand Eli Vang 
Olsen i et stort område efter en passende 
mark. Valget faldt på tre marker med en grøft 
midt på. Sammenlagt var markerne 1130 m 
og blev derfor en af de længste svæveflyve- 
pladser i Danmark.
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GESTEN FLYVEPLADS

Den østlige ende af den kommende flyveplads 
købtes af Hans Schelde Jensen, Gejsing for 
31.500 kr., og et 2 tdr. land stykke midt på 
pladsen ved grøften købtes for 5.000 kr. Det 
vestlige stykke forpagtedes med forkøbsret af 
Aage Damgaard, der ikke ville sælge, før han 
holdt op som landmand. Det gjorde han i 
1976, så etableringen i Gesten kostede i alt 
140.000 kr. med jord og hangar. Motorfly ver
ne blev købt ud af hangaren. Der blev lavet 
arbejdsgrupper, og man gik i gang med ned
tagning af hangar, opsætning af samme i G e
sten, lægning af fliser og bygning af et lille 
klubhus i det ene hjørne af hangaren. I den 
mørke og kolde vinter blev grøften midt på 
pladsen rørlagt. Men alle disse mange opga
ver og de gode fremtidsudsigter medførte et 
godt sammenhold i klubben, og den havde nu 
et medlemstal på omkring 60. Nogle med
lemmer købte plads til en campingplads i 
nærheden, som klubkassen overtog efter et 
par år.

Ole Borch havde deltaget i DM i 1961 og 
flere efterfølgende år og den 5. gang, i 1972, 
lykkedes det ham at blive Danmarksmester i 
en SHK med et glidetal på 38 -  noget helt 
andet end de tidlige åbne fly med et tal på 
kun 7-8. Aret efter var det Finn Hornstrups 
tur til at blive Danmarksmester i standard
klassen, og Ole blev nr. 3 i sin klasse. I halv
fjerdserne havde flere af klubbens dygtige pi
loter gode placeringer ved danmarksmester
skaber: Tommy Madsen, Knud Erik Sørensen 
og Mogens Bringø.

Bent Holgersen begyndte i klubben i 1967, 
blev kasserer i slutningen af 60erne og var 
formand 1970-78. I 1975 blev han valgt ind

Klubbens første Danmarksmester Ole Borch fej
res efter hjemkomsten.

i Svævefly verådet (Dansk Svæveflyver U ni
on) som kasserer. I 1983 blev han formand, 
og det var han helt frem til 1996. Han er sta
dig aktivt medlem i Kolding. I 1975 købtes 
klubbens første glasfiberfly; en Standard Li
belle med et glidetal på 38. Dette høje tal har 
igennem mange år været præstationsniveau
et for glasfiberfly. Med disse fly var det ef
terhånden nemmere at foretage flyvninger til 
erhvervelse af de eftertragtede diplomer: 
Sølv-C, og Guld-C samt de tre diamanter: 
måldiamant med mindst 300 km på lukket 
bane f.eks. en trekantflyvning, en distance
flyvning på 500 km og en højdevinding på 
mindst 5000 m. Sidstnævnte kan ikke tages 
herhjemme og tages derfor oftest i bjergene i 
f.eks. Frankrig.

I 1976 blev der bygget en lang bygning 
langs den sydlige side af hangaren indehol
dende klubhus og værksted, hvor flyene kan 
vedligeholdes og klargøres i løbet af vinteren. 
I 1977 købtes endnu et glasfiberfly, en Astir. 
Man købte også et ekstra tosædet fly. Flyet
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I 1986 byggedes klubhus og et langt værksted til 
vedligeholdelse a f materiellet i vinterperioden.

kom ikke til at flyve så meget som forventet 
og blev solgt til Svæveflyvecenter Arnborg i 
1985. Medlemmer, der gerne ville flyve stræk
flyvning, gik ofte sammen to og to om at in
vestere i et privatejet fly, så mulighederne for 
at komme op at flyve var optimale. Til disse 
fly og til reservespillet byggedes i et hjørne af 
campingpladsen en lukket garage. De moder
ne fly er nemme at samle og adskille, og står 
derfor ofte i en lukket trailer.

FRA 1980ERNETILI DAG

I 1980 påbegyndte Erik Nissen bygningen af 
et nyt avanceret spil -  det 5. spil i rækken. På 
et Bedford chassis monteredes en stærk mo
tor. Spillet har to tromler, og samme motor til 
både at køre og trække fly op. Et remtræk kla
rer skiftet fra transport på jorden til optræk af 
fly. I foråret 1984 kunne spillet tages i brug. 
De to wirer blev hentet af en bil og trukket 
ned til startstedet. Herefter kunne to fly træ k
kes op efter hinanden. På et medlemsmøde i

slutningen af 1985 besluttedes det at bestille 
et to-sædet ASK-21 hos Alexander Schlei
cher, og et år efter kunne flyet hentes på fa
brikken. Flyets glidetal er ikke så højt som de 
bedste flys -  34 -  men flyveegenskaberne gør 
det til et alsidigt fly, der kan anvendes til 
grundskoling, strækflyvning og kunstflyvning. 
Klubben har stadig dette fly, og har anskaffet 
endnu et af slagsen. En gruppe medlemmer 
købte i 1987 en brugt Fournier RF5 B -  en 
Sperber. Det er et motorsvævefly med lange 
vinger som et svævefly og med mulighed for 
at slukke motoren, hvis termikken er god. 
Det var oprindeligt indregistreret af det 
ægyptiske luftvåben som kadetfly, men kom, 
ifølge papirerne, aldrig til at flyve som sådan. 
Til dette fly blev der samme år bygget en han 
gar i den vestlige ende af pladsen.

I forbindelse med 50-års jubilæet i 1987 
havde jeg kontakt til de to tilbageværende 
stiftere G unnar Jensen og Ervind Schultz 
samt to medlemmer, der begyndte i klubben 
under krigen: H elene og Jens H jorth. Her 
kunne der hentes viden om den tidlige svæ
veflyvning i klubben.

Efter i en årrække at have forpagtet jorden 
mod nord og i den østlige ende af pladsen 
købtes dette midt i 90erne. Så var der god 
plads til både et startsted og et landingsfelt. 
Bevoksningen omkring campingpladsen har 
her nået en god højde, så pladsen ikke skæm- 
mer området.

I 2003 anskaffedes en brugt Janus, der er 
et avanceret tosædet fly med et vingefang på 
20 m og et glidetal på ikke mindre end 43-44. 
Det er ikke beregnet til grundlæggende sko
ling men er et avanceret strækfly. Det var 
ikke nemt at flyve, slet ikke som ASK-21’eren, 
og flyet solgtes igen i 2012, fordi der ikke blev
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To stiftere og tre tidligere medlemmer. Fra venstre: Helene Hjorth, Ervind Schultz, Ib Møller med hans 
model a fe n  gammel SG -38, Gunnar Jensen og Jens Hjorth. Flyet er det i 1986 erhvervede to-sædede 
A S K '2 1 .

fløjet nok i det, vel mest fordi de aktive stræk
flyvningspiloter oftest flyver i deres egne fly. 
Nogle køber fly alene, men almindeligvis de
les 2-4 piloter om et fly, så den økonomiske 
byrde ikke er for stor.

Af en tysk klub købte klubben i 2004 en 
brugt tosædet Motorfalke fra 1972. Et fly, 
hvor sæderne er placeret ved siden af h inan
den. Der er en tendens til, at klubberne an
skaffer motorsvævefly, blandt andet fordi det 
er muligt at komme op at flyve, uden at der er 
andre på pladsen end piloten eller de to pilo
ter. Med Motorfalken kan erhverves god fly
vetid, der kan flyves ud over landskabet, selv 
om der ingen term ik er f.eks. om aftenen. 
Flyet har ikke gode svæveflyveegenskaber, 
men en del medlemmer benytter gerne dette 
fly. Da flyet blev anskaffet byggedes en hangar 
udenpå den gamle, da der ellers ikke var plads 
til dette fly.

I klubben havde man igennem flere år dis
kuteret, hvornår det gamle tosædede Ka-7- 
skolefly skulle udfases. Købet af ASK-21’eren 
i det sene efterår 1986 havde været en succes, 
og det besluttedes i 2007 derfor at anskaffe et 
brugt eksemplar fra en tysk klub. Det fløj de 
første år på tysk registrering som D-3845. I 
2009 blev det omregistreret og fik påmalet 
OY-KXF. Grundskoling og skoling i den før
ste strækflyvning foregår i dag på disse to 
ASK-21’ere.

Igennem tiden har der været anskaffet et 
utal af gamle biler, der kunne bruges, når wi
rer skulle trækkes fra spillet ned til startste
det. De skulle holdes ved lige. Efter årtusind
skiftet gik Erik Nissen med tanker om at 
konstruere en anordning som erstatning for 
en bil. En vogn, der henter wirerne oppe ved 
spillet og trækker dem ned til startstedet, 
uden at der er en chauffør indblandet. I det
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tidlige forår og om efteråret kan banen være 
våd, og en bil kan derfor lave spor i pladsen. 
Derfor konstruerede han en vogn, der er me
get lettere end en bil. Fra spillet føres en wire 
op omkring en tromle ved startstedet og til
bage til spillet. Denne wire aktiveres af et 
specielt dobbeltspil, der drives af spillets ho
vedmotor. Ved at koble vognen til denne 
wire kan den trækkes frem og tilbage mellem 
spil og startsted og medbringe startwirerne.

KLUBBEN I JUBILÆUMSÅRET

Siden klubbens start i 1937 og frem til i dag 
er der sket en kolossal udvikling inden for 
dansk svæveflyvning. Fra enkle åbne fly med 
et meget lav glidetal frem til vore dages meget

avancerede og støjsvage fly med glidetal helt 
op i nærheden af 60. Klubben råder i dag over 
1 motorsvævefly, 2 tosædede skolefly, 4 ensæ- 
dede fly, og i privateje er et motorsvævefly 
(fire ejere), 4 fly med en ejer, 1 fly med to 
ejere og 2 fly med hver tre ejere. Det bliver til 
i alt 2 motorsvævefly, 2 tosædede og 11 ensæ- 
dede fly. Men den øgede aktivitet i den kom
mercielle flyvning og de restriktioner, der er 
fulgt med, har givet svæveflyverne problemer. 
Da Kolding Flyveklub flyttede til Gesten i 
1969, var Billund så lille, at det var den mili
tære flyveplads på Vandel, der beherskede 
området. De militære observationsfly var sta
tioneret på Vandel, men der var ikke megen 
aktivitet. Efterhånden som flyvepladsen i Bil
lund voksede til at blive en lufthavn, blev

Under indflyvning fra øst ses pladsen under en konkurrence for distriktet -  D IK O . Til venstre ses cam
pingpladsen godt gemt a f træer.
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Efter købet a f Motorfalken i 2004 byggedes en 
hangar nordfor den store hangar. Moderne glas
fibersvævefly er nemme at skille ad og samle, 
derfor står de ofte i trailere, når de ikke flyver. 
Her under en D IK O  -  distriktskonkurrence.

flyveledelsen i Billund mere og mere domine
rende. Med stor strækflyvningsaktivitet i G e
sten gav det problemer, idet piloter en over
gang først skulle have radiokontakt med tår
net i Vandel, for så senere, jo nærmere flyet 
kom Billund, at skifte til tårnet i lufthavnen. 
På et tidspunkt blev flyveledelsen i Vandel 
nedlagt, og det var kun Billund, vi havde og 
har kontakt med. Klubben har altid haft et 
godt samarbejde med flyveledelsen i Billund, 
men i takt med at flyvepladsen er vokset, er 
vor plads i Gesten kommet ind i det område, 
der er omfattet af TM A’en. I praksis betyder 
det, at vi, hvis vi kommer i mere end 2500 
fods højde (ca. 800 m) flyver vi ind i TM A’en. 
Klubben har en overenskomst med flyve
ledelsen, der kaldes Naviair, så vi melder, når 
vi starter aktiviteterne på pladsen. Man er så 
til gengæld flinke til at tildele os større højder

end de 2500 fod, hvis vi har brug for det. Når 
man på sin strækflyvning mod nord skal pas
sere gennem Billund-området, skal der flyves 
igennem en såkaldt tragt, der er smallest lige 
over pladsen. Sådan var det indtil april 2012, 
men der er nu kommer et helt nyt regel
sæt, der har været forhandlet hårdt mellem 
vor repræsentation i luftrumsforhandlinger
ne, Kongelig Dansk Aeroklub, Luftrumsmyn
dighederne (Naviair) og Trafikstyrelsen, som 
det tidligere Statens Luftfartsvæsen, SLV er 
lagt ind under. Vi har stadig en overenskomst 
med Naviair i Billund, men i stedet for de op
rindelige 2500 fod, har vi i princippet 4500 
fod (ca. 1450 m), men vi aftaler, når vi til
melder, hvis vi kan nøjes med lavere højde. 
Et svævefly må ikke komme tæ ttere på skyba
sen -  undersiden af skyerne -  end 300 m, i 
kontrolleret luftrum dog op til skybasen, og
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da skybasen i Danmark oftest ligger fra 900- 
1400 meters højde, er det blevet ulige svæ
rere at passere Billund. Hvis svæveflyet ikke 
har transponder, der er et instrument, som ud
sender signaler, så kontroltårnet kan se flyet 
på radaren med angivelse af højde, kurs og 
fart, og det har de færreste svævefly, skal vi 
ikke regne med at måtte passere, med mindre 
vi ved passagen kan holde en højde på 3000 
fod (ca. 900 m). Man kan sige, at Billund er 
blevet en hindring, der stort set strækker sig 
tværs over Jylland, og som gør tilværelsen sur 
for os som svæveflyvere. Som før næ vnt er 
termikken bedst et stykke inde i landet, så 
skal man uden om Billunds luftrum, skal der 
flyves helt ude ved Vejle Fjord eller næsten 
ude ved Vesterhavet, og det kan være van
skeligt. De danske svæveflyveklubber, der er 
beliggende på en offentlig plads, har ikke de 
samme udgifter til en sådan, som Kolding Fly
veklub har i Gesten. Men alligevel -  dette at 
eje egen plads kan være en fordel, da der er 
flere eksempler på klubber, der har været 
nødsaget til at flytte sammen med andre eller 
finde et andet sted at være. Lokalt har Bil
lund Svæveflyveklub m åtte t opgive deres 
plads, fordi kommunen solgte området til La- 
landia, og flyvepladsen i Rødekro skal om 
nogle år bruges som grusgravningsområde.

I dag sørger 7 førsteinstruktører og 2 h jæ l
peinstruktører for at gennemføre flyvedagen 
herunder at sidde i bagsædet på skoleflyene, 
og klubben har ikke mindre end 4 materiel
kontrollanter. Erik Nissen, der begyndte i 
klubben i 1966, har her i august 2012 rundet 
sin start nr. 10.000. De øvrige, stadig aktive, 
”gamle” medlemmer er Poul Holm Pedersen 
(begyndte 1964), Bent Holgersen (1967) og 
Hans Ole Nielsen (1973).

Spillet er et avanceret teknisk vidunder påbe
gyndt i 1980 og i tip-top stand i dag. Dets eneste 
motor har tre funktioner: Køre spillet på jorden, 
trække en a f to wirer op samt at betjene wire- 
henteren, så wir erne kom mer tilbage til start
stedet. Primus motor i dette maskineri har hele 
tiden været Erik Nissen.

KILDER:
Eddie Troelsgaard: Kolding Flyveklub -  Klubbens hi
storie 1937-87.
Jubilæumsudvalget / ”Klubhistorisk gruppe”: Fire nu
værende medlemmer: Poul Holm Pedersen, Bent Hol
gersen, Erik Nissen, Hans Ole Nielsen og tre tidligere: 
Ole Borch, Ib Møller og Eddie Troelsgaard. 
Stadsarkivet, Kolding Leksikon og Saglig Samling. 
Lars Peter Lund, Egtved.
Lokalhistorisk Arkiv, Egtved.
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KOLDING-BRAMDRUP SKYTTEFORENING I 150 ÅR

AF STIG BJERREGAARD

Den 14. august 1862 kl. 4 eftermiddag samle
des et antal mænd på Kolding Rådhus med 
det formål at stifte en skytteforening for Kol
ding og omegn. Bestyrelsen kom til at bestå af 
borgmester M.A. Monrad, der blev formand, 
gårdejer P. Mikkelsen, Nr. Bjert, sognefoged 
A. Schultz, Dalby, købmand P. Brandorff, 
Kolding og partikulier Skovgaard, Kolding.

Dermed var ”Skytteforeningen for Kolding 
By og Omegn” en realitet.

Formålet med foreningen var ”at forøge 
den vordende soldats tillid til sit våben” i en 
tid, hvor den danske nationalstat skulle for
svares. Vi må huske på, at krigen 1848-50 sta
dig var tæ t på, og kampen om Slesvigs for
hold til Danmark var ikke afgjort. Det blev 
det så i 1864 og ikke til Danmarks fordel.

Efter krigen i 1864 steg interessen for for
eningen markant. 1867 oprettedes et egentlig 
skyttekorps ”Stejlbjergjægerne”. Her blev der 
ikke lagt skjul på det militære grundlag, med 
nutidens øjne var det vel nærmest et hjem 
meværn. Skydeøvelserne blev suppleret med 
eksercits m.m., og skytterne bar uniform.

Der var stil og streng disciplin dengang. 
Protokollen beretter, at mødetiden var kl. 5 
om morgenen, søndag den 26. maj 1867. To 
”menige” var udeblevet, og de blev afhentet 
på deres bopæl. Senere slap man med en bøde 
på 2 mark for at udeblive eller komme for 
sent. M an m archerede til ridehuset i Kol-

dinghus Staldgård, hvor der var ”forbere
dende øvelser”. Herefter marcherede man til 
skydning på Stejlbjerg Eng med musik og 
fane i spidsen. Under skydningen her blev 
”Musketér nr. 16” idømt bod for tobaksryg
ning på ladepladsen.

Der blev også festet. Søndag, den 21. juni 
1868 mødtes man kl. 4.45 om morgenen og 
marcherede til Schaffers skov i Nr. Bjert, 
hvortil man ankom kl. 6. ”Efter at man havde 
drukket kaffe og indtaget forfriskninger, nø
jedes man (af sikkerhedshensyn?) med øvel
ser i geværgreb samt skydning med løst krudt. 
En sang forfattet i dagens anledning af dok
tor Flemmer blev afsunget”. Stejlbjergjægerne 
blev imidlertid ophævet allerede i 1869, og 
herefter koncentrerede de sig mere om skyd
ning som idræt suppleret med gymnastik.

Skydningen foregik i begyndelsen på et 
areal ved Staldgården, men i 1867 etablere
des en skydebane på 300 alen, dvs. 188 meter 
og et klubhus i Munkensdam, der dengang 
blev kaldt Stejlbjerg Eng. Da anlægget blev 
for dyrt for foreningen, blev det få år efter 
overdraget til Kolding Borgerlig Skydeselskab 
med den aftale, at Kolding Skytteforenings 
medlemmer også måtte benytte det.

Fra de første år kan desuden fortælles, at 
”Grundlovskomitéen” i 1871 forærede for
eningen 10 rigsdaler til indkøb afen  salonrif
fel. I 1881 beslutter foreningen sig til at gå
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Stejlbjergjægerne, ca. 1868.

over til skydning med bagladegeværer. Dog 
skulle nye skytter i begyndelsen fortsat an
vende forladegeværer på 100 alens afstand.

Foreningens første æresmedlem, købmand 
A nton Simonsen, blev udnævnt i 1906 efter 
30 års medlemskab af foreningens bestyrelse, 
heraf 14 år som formand. Ved landsskytte
stævnet i 1908 i Silkeborg vandt farver V. 
Utzon kongens ærespræmie. En ualmindelig 
flot sølvpokal, der i dag er at finde i Kolding- 
husmuseets sølvsamling. Ved 50 års jubilæet i 
1912 blev der afholdt en stor skydning med 
efterfølgende fest, der gav et overskud på kr. 
306,11. Damekomitéen skænkede ved denne 
lejlighed foreningen en ny dobbelt silkefane 
broderet med foreningens navn. Fanen hæ n
ger i dag i klublokalet på Platinvej.

Forholdene på banen i Munkensdam var 
efterhånden blevet for trange, og i 1921 blev 
et nyt anlæg i Komarksbuskene i udkanten 
af Marielundskoven taget i brug. Her havde 
Kolding Skytteforening skydebaneanlæg frem 
til 1976. I 1925 indledtes et samarbejde med 
salonskytteforeningen Koldinghus, således at 
denne fik rådighed over 4 stk. 50 meter baner 
i Komarksbuskene.

To af Kolding Skytteforenings trofaste med
lemmer og ledere i gennem mange år, direk
tør Jens Schrøder og farver V. Utzon, udnævn
tes til æresmedlemmer af foreningen i 1926. 
Jens Schrøder havde desuden været formand 
for Vejle Amts Skytte-, Gymnastik- og Idræts
forening fra 1901 til 1926 og fra 1910 til 1926 
medlem af overbestyrelsens skydeudvalg.
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Kolding Skytteforening, ca. 1912.

Skytterne i Kolding klarede sig godt. Ved 
amtsskydningen i Vejle i 1933 vandt Kolding 
vandrekransen. Foreningen blev nr. 1 i riffel- 
skydning, og nr. 1 i salonskydning. Desuden 
vandt Kolding Vejle Amts Skytteforenings 
vandrepokal for andet år i træk. I 1936 vandt 
Kolding igen vandrepokalen, denne gang til 
ejendom. Pokalen står i dag sammen med an
dre fornemme trofæer i udstillingsskabet i 
klublokalet på Platinvej.

I 1937 skete der en sammenslutning af Kol
ding Skytteforening og Salonskytteforenin
gen Koldinghus. Skydningen indendørs på 15 
meter kom samtidig i faste rammer. Skydnin

gen fandt bl.a. sted i cykelhandler Stæch- 
manns værksted i Søndergade. Ved forenin
gens 75 års jubilæum i 1938 blev der afholdt 
et skydestævne i Vingsted. Selv om det reg
nede hele dagen, deltog ca. 100 skytter. På 
250 meter var der Koldingskytter på de 5 før
ste pladser: Malermester Ole Rosenby vandt 
Kolding bys ærespræmie foran cykelhandler 
C. A. Stæchm ann og bådebygger A. M. Peder
sen, mens den senere formand for forenin
gen, maskinarbejder Anker Østergaard blev 
nummer 4. På 5. pladsen kom C. Thye. Fe
sten sluttede med kaffebord på kroen i Ving
sted.
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Skydebaneanlægget i Komarksbuskene blev 
beslaglagt af tyskerne under besættelsen, og 
anlægget var delvist ødelagt, da Kolding Skyt
teforening overtog det igen i 1945. Der måtte 
en omfattende renovering til, før det igen 
kunne tages i brug med en præmieskydning 
den 2. september 1945. Denne første skyde- 
konkurrence efter befrielsen blev gennemført 
dels med våben lånt af modstandsbevægel
sen, dels med våben, som var blevet ”gemt” 
før den 9. september 1943, da alle skyttefor
eningsvåben skulle afleveres til politiet efter 
tysk ordre.

I 1948 vedtoges det at bygge et nyt 50 me
ter skydebaneanlæg, og dette anlæg kunne 
tages i brug i 1950. På foreningens generalfor
samling den 28. marts 1950 blev malermester 
Ole Rosenby og vinkyper Peter T. Christen
sen udnævnt til æresmedlemmer.

Efter mange forhandlinger om et sted at 
skyde 15 meter indendørs fik foreningen til
ladelse til at indrette sig i bunkeren på Tved
vej, tæ t ved nuværende Østerbrogade, og den 
3. januar 1951 blev banen vist frem for borg
mester Peter Beirholm, kommunens sports
udvalg og pressen. Banen blev indviet med

Kolding Skytteforening. Afslutningen på vinterens 15 m  skydning i bunkeren ved Tvedvej. Yderst til 
venstre lederen Robert Birk, 1958.
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Fra afslutning på sommerskydningen 1959. M ed ryggen mod huset ses kasserer H.P. Sørensen og for
mand A nker Østergaard. På den anden side a f døren Edvin Østergaard, Niels Paaske, Holger Jørgen
sen og Preben Tous trup Andersen. M ed ryggen nr. 3 fra venstre nuværende formand Stig Bjerregaard.

en konkurrenceskydning mellem Nørup, Her
ning, Odense, Aarhus og Kolding, datidens 
absolut stærkeste byer i riffelskydning.

I 1962 fejredes 100 års jubilæet om efter
middagen den 11. august med reception og 
efterfølgende aftenfest i Industriforeningen i 
Jernbanegade. Her blev cykelhandler C. A. 
Stæchm ann udnævnt til foreningens 6. æres
medlem. Samme weekend var der også et 
større stævne i Komarksbuskene.

Foreningen var blevet medlem af Dansk 
Skytte Union, og ikke mindst gennem samar
bejdet i skytteforeningen ”Østjyden” høstede

koldingskytter som Robert Birk, Sotterup- 
N issen samt Anker Østergaard og sønnen Ed
vin Østergaard store triumfer som jyske og 
danske mesterskaber samt landsholdsdelta
gelse. Edvin Østergaard var således meget tæ t 
på OL-deltagelse i Tokyo i 1964.

Den indendørs skydning på 15 meter var 
efterhånden blevet en meget populær disci
plin, men der var store problemer med at fin
de egnede lokaler. Bunkeren på Tved vej var 
fjernet for at give plads for den nye handels
skole, i dag IBC, og foreningen havde ikke 
midler til et nybyggeri. En midlertidig skyde
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bane blev etableret i KIF-hallen på den an
den side af Tved vej. Her kunne der afholdes 
skydning på keglebanen, når keglespillerne 
holdt friaften, og i lokalet ved side af var der 
ungdomsklub med diskotek. Her skruede de 
unge op for musikken, så de ikke kunne høre 
skydningen, og derved havde vi musik til 
skydningen! Det gik fint sammen, men det 
var i længden uholdbart, og i januar 1969 
lykkedes det foreningen at tage et nyindret
tet anlæg i KFUM-Hallens kælder i brug. 
Samtidig oprettedes en ny pistolafdeling i for
eningen, hvilket sammen med den nye 15 
meter bane betød en medlemstilgang på ca. 
300 % efter en længere stilstandsperiode. Nu 
gik det igen fremad, og det lykkedes i 1971 
de 4 riffelskytter Bo Lilja, Søren Andersen, 
O tto  Kristensen og Stig Bjerregaard at vinde 
DM i holdskydning på 50 meter i ny dansk 
rekord.

Skydebanerne i Komarksbuskene var efter
hånden stærkt forældede, og samtidig gjorde 
forskellige restriktioner, at det det næsten var 
umuligt at benytte dem. Der indledtes for
handlinger med Kolding Kommune om en 
modernisering, men kommunen ville ned
lægge både vores anlæg, jagtforeningernes 
flugtskydningsanlæg ved den gamle banesti 
og Bramdrup Skytteforenings anlæg ved Søn
derholmsvej, alt sammen for at udvide golf
banen og under henvisning til, at støjniveau
et fra skydningerne ville genere det nye 
sygehus.

Løsningen kom først efter at de to skytte
foreninger var blevet sammenlagt, og borg
mester Bent Rasmussen var tiltrådt. Fusionen 
mellem Kolding Skytteforening og Bramdrup 
Skytteforening fandt sted i marts 1976. Man 
enedes derefter om et mageskifte mellem

kommunen og den nydannede Kolding-Bram- 
drup Skytteforening. Kommunen overtog 
arealet ved Sønderholmsvej, som Bramdrup 
Skytteforening havde skøde på, medens skyt
teforeningen overtog en industrigrund (inkl. 
en tidligere landbrugsbygning) på Platinvej. 
Langdistanceskydning måtte derefter opgives 
i Kolding.

Bramdrup Skytteforening var oprettet i 
1868. Lærer J. P. Dreyer var første formand og 
var ligesom gårdejer H. Rønning, Bøgelund 
initiativtager til oprettelsen. Foreningen måt
te indstille sit virke fra 1873-79 og igen 1881- 
86. Aktiviteterne genoptoges derefter med 
gårdejer Hans Damkjær som formand og Jens 
Holt og lærer A nton Eriksen som delingsfø
rere. Gymnastik var indført, men blev dog ret 
hurtigt opgivet igen. Frem til besættelsens 
ophør i 1945 var Bramdrup Skytteforenings 
virke meget lig Kolding Skytteforenings. I 
1947 fik man mulighed for at købe arealet 
ved Sønderholmsvej, hvor man havde skyde
baner. Prisen var 6000 kr., og kapitalen blev 
rejst dels ved at sælge en stor mængde tysk 
ammunition, som man havde erhvervet ved 
krigens afslutning, dels ved et lån hos kro
manden A. Kristensen, et lån som efterføl
gende blev afdraget med 500 kr. hvert halve 
år. Der blev også etableret en indendørs 15 
meterbane i et kælderrum på Bramdrup Sko
le. Omkring 1968 dalede interessen stærkt. 
Ved fusionen med Kolding Skytteforening 
fulgte 2 æresmedlemmer, nemlig Michael Chri
stensen og Harry Jensen.

Den 1. april 1976 opnåedes miljøgodken
delse af skydebanen på Platinvej 65, og heref
ter fulgte en kæmpemæssig frivillig arbejds
indsats fra foreningens medlemmer med at 
indrette og ombygge de bestående staldbyg-
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Bo Lilja, 1984. Foto: P. Thastum.

ninger. Det var først tilendebragt i 1982 efter 
over 40.000 timers arbejde.

Det gav et stort løft til klubben, at riffel- 
skytten Bo Lilja i 1976 deltog ved OL i M on
treal.

Bo Lilja deltog igen ved OL i Los Angeles 
i 1984 og præsterede her det bedste skyde- 
resultat for Danmark i 60 år, en 5. plads, med 
samme points som 4. pladsen. I 1992 deltog 
Bo Lilja ved OL for 3. gang. Desuden opnå
ede pistolskytten Finn Damkjær også flotte 
resultater, ikke mindst ved de militære ver
densmesterskaber, hvor det blev til en 2. plads.

På foreningens generalforsamling i 1997

blev Orla Christensen efter 30 års virke som 
kasserer udnævnt til skytteforeningens 9. 
æresmedlem.

Pistolskydebanen på 25 meter var efter
hånden blevet for lille, og den udvidedes der
for i 1999 til det dobbelte, eller i alt 10 baner, 
og et nyt vendeanlæg indkøbtes. Foreningen 
har altid forsøgt at følge med tiden, og i 2010 
indkøbtes 10 stk. elektroniske skiver til 50 
meter skydning. Samtidig udbyggedes 25 me
ter pistolanlægget, således at der også kan 
skydes med kappeklædt ammunition samt 
sortkrudt. Den ene 10 og 15 meter bane om
byggedes i 2012, således at de elektroniske 
skiver kan flyttes ind og anvendes her i vin
terhalvåret. Det var således en supermoderne 
skytteforening, der den 14. august 2012 fej
rede sit 150 års jubilæum.

Kolding-Bramdrup Skytteforenings bestyrelse ved 
150 års jubilæet 2012. Forreste række fra ven
stre: Henriette Boisen, formand for børne- og 
riffeludvalg, Stig Bjerregaard, formand og Jør
gen Dam, kasserer. Bageste række fra venstre: 
Morten Sørensen, materialeforvalter, Kenneth 
Seeger Wadt, næstformand, Hans Christian 
Larsen, pistoludvalgsformand og Casper Kil- 
degaard, sekretær.
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L.A. WIN3TRUP -  EN GLEMT ARKITEKT

AF JØRGEN HENNEKE

I dag er der næppe mange borgere i Kolding 
Kommune -  bortset fra arkitekter -  der for
binder noget med navnet L.A. Winstrup, selv 
om arkitekt, kongelig bygningsinspektør Lau
ritz Albert Winstrup (1815-1889) i næsten 
30 år -  fra 1860 til 1889 -  virkede i Kolding, 
hvor han stod fadder til adskillige byggerier, 
hvoriblandt var byens nye rådhus. Winstrup 
blev i det 20. århundrede overskygget, først 
og fremmest af arkitekt Ernst Petersen (1883- 
1953), der om nogen var med til at præge den 
massive udvikling i den østjyske fjordby. Ved 
en sær skæbnens ironi skulle det ovenikøbet 
falde i Ernst Petersens lod at ombygge Win- 
strups italienskprægede rådhus i 1920erne. 
Det er imidlertid synd og skam, at viden om 
en mand som L.A. W instrup alene findes i 
magasinerne på Rigsarkivet, Landsarkivet i 
Odense og Stadsarkivet i Kolding, og jeg vil 
derfor i det følgende hente ham frem fra 
glemselen, forsøge at ridse det 19. århundre
des stilhistoriske udvikling op og derved rede
gøre for Winstrups arkitekturhistoriske bag
grund.

Fra årene omkring 1800 er der i store træk 
kun én arkitekt i det enevældige danske mo
narki, der stadig huskes, nemlig kgl. landbyg
mester i Holsten C.E Hansen (1756-1845). 
Han kom som 28-årig til A ltona i 1784 og 
siden -  omkring år 1800 -  til København. 
Det blev ham beskåret at præge og ligefrem

dominere det arkitektoniske formsprog i mo
narkiet med sine rene, klassicistiske linier og 
former, men længere nede i Europa var nye 
signaler allerede på vej. Den gamle enevæl
dige, feudale og autoritære kulturs tid var ved 
at rinde ud og give rum til det borgerligt-in- 
dustrielle samfund. Det betød, at arkitektu
rens formsprog i 1800-tallets første halvdel 
blev præget af en krise, et opgør med de h i
storiske stilarter. Ganske vist var der stadig 
disciple fra Hansens skole, der trofast fort
satte i mesterens spor, f.eks. Jørgen H ansen 
Koch (1787-1860). Andre, bl.a. tyskeren G.F. 
Hetsch (1788-1864), der i 1815 kom til Dan
mark, var derimod stæ rkt påvirket af sin 
jævnaldrende berlinske kollega og europæer, 
en af de helt store tyske arkitekter, Karl Fried
rich Schinkel (1781-1841).

Schinkel begyndte ligesom Hetsch med 
det klassicistiske, idet hans første store værk 
var Neue Wache i Berlin 1818, men allerede 
i 1823 betrådte han hidtil ukendte stier med 
Friedrichwerdersche Kirche i Berlin, som med 
sin nygotik ikke lignede noget, man hidtil 
havde set. Hetsch overtog allerede i 1835 
C.F. Hansens professorat og blev frem til sin 
død i 1864 normsættende for den periode, vi 
betegner som senklassicismen. Han blev vel i 
virkeligheden fornyeren af dansk arkitektur.

Senklassicismen kan gennem 1800-tallets 
anden halvdel groft opdeles i to grupper. Den
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europæiske historicisme og nationalrom an
tikken. Man kan, lidt forenklet, tale om fire 
danske arkitektgenerationer i perioden 1780- 
1880, nemlig den klassicistiske med C.E 
Hansen, den senklassicistiske med J. Hansen 
Koch og G.E Hetsch, den historicistiske med 
M.G. Bindesbøll (1800-1856), J.D. Herholdt 
(1818-1902), brødrene J.H. Nebelong (1817- 
1871) og N.S. Nebelong (1806-1871) og L.A. 
Winstrup, samt endelig den nationalrom an
tiske og frie historicistiske med M artin Ny
rop (1849-1921), Ferdinand Meldahl (1827- 
1908) og Hack Kampmann (1856-1920).

De eksempler på Lauritz Albert Winstrups 
byggerier, der illustrerer denne artikel og som 
i store træk spænder over perioden 1843- 
1889, altså hovedsageligt den historicistiske 
periode, viser et stilhistorisk formsprog med 
frit valg fra alle hylder.

Det faldt i Winstrups lod især at få opgaver 
i Hertugdømmet Slesvig, idet hans livsbane 
kom til at forløbe med base først i Flensborg 
1851-1860 og dernæst i Kolding fra 1860 til 
1889. Han repræsenterede såvel senklassicis
men som den europæiske historicisme, men 
var leveringsdygtig i snart sagt alle tænkelige 
stilarter, som vi skal se. Winstrup hørte ikke 
til de banebrydende arkitekter og nåede ikke 
op på siden af sine jævnaldrende kolleger -  
bl.a. Bindesbøll -  men han blev den førende 
arkitekt i Hertugdømmet Slesvig i Frederik 
7.s regeringsperiode.

L.A. Winstrup var født 1815 i København, 
blev optaget på akademiet i 1836, elev hos 
G.E Hetsch, tildelt den lille og store sølvme
dalje, C.F. Hansens medalje og senere den 
lille og store guldmedalje. Han fik første gang 
i 1843 forbindelse til hertugdømmerne, da 
han udførte tegninger til det sølvdrikkehorn,

Basnæs ved Skelskør, hvor L.A. Winstrup i 
1843 arbejdede sammen med G . F Hetsch.

som taknemlige borgere overrakte den stæn- 
derdeputerede politiker Peter Hiort Lorenzen 
(1791-1845) som tak for hans indsats for 
danskheden -  denne begivenhed fandt sted 
på Skamlingsbanken sydøst for Kolding, den
gang beliggende i Hertugdømmet Slesvig.

1843 arbejdede Winstrup også som kon
duktør for Hetsch på den sydvestsjællandske 
herregård Basnæs. Han havde allerede tidli
gere, i 1838, berejst Tyskland sammen med 
Theophilus Hansen (1803-1891). I 1846 rej
ste han, på opfordring af Rentekammeret, til 
Island for at planlægge en udvidelse af dom
kirken i Reykjavik, som snart efter kom til 
udførelse. I 1847 kom så ”the grand tour” 
Europa rundt: Tyskland, Østrig, Italien, G ræ 
kenland, Lilleasien (Konstantinopel), Frank
rig og England, hvor han i London besøgte 
Verdensudstillingen.

FRA FLENSBORG TIL KOLDING

I 1851, mens han opholdt sig i London, ud
nævntes han til stadsbygmester i Flensborg,
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hvortil siden kom stillingerne som tilsynsfø
rende med toldvæsenets og skovbrugets byg
ninger samt konsulent for kirkevisitatoriet i 
Flensborg. I de efterfølgende år byggede han 
adskillige nye kirker, skoler, sygehuse og pri
vatboliger i hertugdømmet, og i 1854 lod ma
jestæten nådens sol skinne på Winstrup ved 
at tildele ham ridderkorset af Dannebrog for 
hans ombygning af Fedder Mommsens gamle 
pakhus på Holmen i Flensborg til stænder
bygning. Hertugdømmet Slesvig fortsatte 
nemlig efter enevældens ophør i 1849 med de 
gamle enevældige forordninger og dermed 
også med den rådgivende stænderforsamling. 
Stænderbygningerne skabtes ved om- og til
bygning af den gamle købmandsgård og må 
betragtes som Winstrups hovedværk. 1854 
var også året, hvor Frederik 7. besluttede at 
anvende slottet i Glücksborg til residens, og 
Winstrup blev derfor bedt om at indrette det 
store hus på passende royal vis. Selvfølgelig 
kunne han ikke dy sig for at foreslå gavle og 
kviste tilbageført til det oprindelige udseende 
fra renæssancen, men det blev der desværre 
ikke noget af.

I 1858 blev Winstrup medlem af Akade-

S tænder bygningen på Holmen i Flensborg.

miet, og i 1860 kom udnævnelsen til kgl. 
bygningsinspektør for Nørrejylland og H er
tugdømm et Slesvig med bopæl i Kolding. 
W instrups arbejder blev imidlertid, især i 
hans Flensborgtid, omtalt noget syrligt og 
nedladende i de højere, akademiske arkitekt
kredse i København, men det anfægtede dog 
ikke hans bysbørn og kong Frederik 7. Man 
var glad for ham i Slesvig, og hans stænder
bygning og latinskole i Flensborg nød stor an
seelse og respekt.

Men nu oprandt en ny epoke for den travle 
mand. Han flyttede teltpælene til Kolding, 
som i 1860 var et mindre bysamfund på knap 
4000 indbyggere. Til sammenligning havde 
en by som Haderslev på dette tidspunkt om
kring 8000 indbyggere, men i løbet af få år 
vendte billedet som følge af den nye 1864- 
grænse. Nu fik Winstrup noget mere at se til, 
idet hans embedsområde udvidedes med Jyl
land nord for Kongeåen samt Fyn. I den ny
indrettede tegnestue øverst oppe i ejendom
men Jernbanegade 28, hvor han også boede 
privat, så en lang række projekter i de kom
mende år dagens lys. I 1862 udnævntes han 
til professor ved Akademiet, og snart gik det 
løs med to virkelig store byggerier: Slottet i 
Ribe (det senere kunstmuseum) og Tyrstrup 
Kirke.

Nederlaget i 1864 bevirkede, at hans virk
somhed syd for Kongeåen ophørte og frem
over ”kun” omfattede Nørrejylland og Fyn 
med øer. Nu kom der til gengæld byggeopga
ver i Odense, Fredericia, Varde, Vejle og mas
ser af offentligt og privat byggeri i Kolding. 
Byen havde efter 1864 fået status som græn
seby med jernbaneforbindelse mod syd, nord, 
øst og snart efter vest og udviklede sig eksplo
sivt, medens udviklingen i de gamle købstæ-
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Tyrstrup Kirke. Foto: Jørgen Henneke.

han Tyrstrup Kirke og ombyggede gennem
gribende Ødis, Hjarup, Sdr. Stenderup og 
Dalby kirker.

Noget af det sidste, W instrup tegnede før 
sin død i 1889, var hovedbygningen til det nye 
seminarium i Jelling. En to-etages høj byg
ning i nederlandsk renæssance, men her kun
ne den 74-årige arkitekt for en gangs skyld dy 
sig. Der kom hverken vælske gavle eller kam
takker på dette hus i lighed med Ribe Kunst
museum. Kun cementbåndene i facaden og 
rundbuestikkene over døre og vinduer røbede 
arkitektens intentioner.

Den uigenkaldeligt sidste opgave, der bar 
Winstrups navn, blev den lille hedekirke i 
Kølkær Sogn nord for Brande. Tegningerne 
forelå, men det blev en byggesag post mor
tern, da kirken først indviedes i 1891.

Laurits Albert Winstrup, hvis enkle og 
prunkløse gravsted endnu i dag kan ses på 
Kolding gamle Kirkegård, var den pligtopfyl
dende embedsmand, som samvittighedsfuldt 
løste de ham stillede opgaver til øvrighedens

der syd for Kongeågrænsen efterhånden gik i 
stå. I Kolding by var W instrup mester for Kol
ding Rådhus (1873-75), M indehøjen på Den 
gamle Kirkegård fra 1875, Løveapoteket, A k
seltorv 6, Døtreskolen, Katrinegade 11 (nu 
en del af Kolding Realskole), Kolding Låne- 
og Diskontokasse, Jernbanegade 22, den gen
nemgribende restaurering og ombygning af 
Set. Nicolai Kirke 1885-86 og det nu ned
revne toldkammer på Kolding Havn i 1886. 
Han var også igennem hele perioden tilsyns
førende med Koldinghus, hvor han bl.a. stod 
for en overdækning af dele af ruinen 1881- 
84. A f de omkringliggende kirker nybyggede

Kolding Rådhus opført 1873-75. Fra omtale i 
Illustreret Tidende.
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tilfredshed og modtog anerkendelse herfor. 
Dygtige og talentfulde arkitekter som Her- 
holdt og ikke mindst Bindesbøll havde begge 
opført huse i Flensborg, og det var skæbnens 
ironi, at W instrup måtte fuldføre Bindesbølls 
smukke ejendom Villa Sollie i Flensborg efter 
Bindesbølls pludselige død i 1856.

Som hos de øvrige europæiske arkitekter 
udviklede Winstrups arkitektur sig fra Hetschs 
noget tørre og rationelle senklassicisme til en 
friere stil, men uden den selvstændighed og 
den kreativitet, som f.eks. Bindesbøll lagde 
for dagen, selvom også han var rendyrket hi- 
storicist. W instrup forblev imidlertid hele sit 
liv den tro discipel af Hetsch.

Eftertiden har været noget hård ved W in
strup. Lektor ved Arkitektskolen i Aarhus, 
Kristian Berg Nielsen, hævder i sin artikel 
om Winstrup i værket ”Grænselandets Gem 
te Skatte”, at hans indsats blev offer for en 
eftertids afregning med en arkitekturstil og 
-epoke, der stod i vejen for en kunstnerisk 
fornyelse, og at det er eftervirkninger af den
ne ”fortræ ngning”, som medfører, at hans

Portræt a f L .A . W instrup. Foto: Caprani, Kol
ding.

Sparekassen for Kolding og Omegn, Slotsgade 
opført 1 8 7 9 .1 baggrunden ses rådhuset. Foto o. 
1900.

navn og værker stort set er gået i glemmebo
gen. Selvom mange stadig rynker på næsen af 
den forlorne romantik, kamtakker, renæssan
cegavle og frit valg på alle hylder, som kende
tegner historicismen, findes de fleste af W in
strups bygninger faktisk i dag i forbløffende 
god stand, og nærværende forfatter har haft 
stor fornøjelse ved at genopdage disse huse fra 
en svunden tid og ved selvsyn konstatere, 
hvor meget hans huse -  trods kritik -  har bi
draget til at festliggøre vore by- og landsby
samfund med deres usædvanlige, noget stil
forvirrede fremtoning.
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Gymnastiksalen til Kolding Kommunale Skoler, 
nu Nicolai Scene set fra Katrinegade. Foto: Jør
gen Henneke.
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OVERSIGT OVER ARKITEKT
L.A. W INSTRUPS VÆRKER 1856-1889 
(IKKE KOMPLET)
Byggerier i nuværende Kolding Kommune er sat med 
kursiv.
1856 Ødis Kirke (ombygning)
1860 Nygade 46, Aabenraa, Giinderoths Stiftelse

1860 Kirke Allé, Sønderborg, Set. Jørgens Hospital. 
Nedrevet
1860 Gram Sygehus
1860- 64 Slottet i Ribe (Ribe Kunstmusum)
1861- 63 Holm, Flensborg. Regerings- og retsbygning 
(Fedder Mommsens gård) nu varehus Karstadt
1862 Varde Toldkammer
1862 Tyrstrup Kirke
1863 Ærøskøbing Rådhus
1868 Hjarup Kirke (ombygning)
1869 Sdr. Stenderup Kirke (ombygning)
1869 Varde Kirke, spir
1869 Hostrup Kirke restaurering
1871 Lindelse Kirke restaurering
1872 Dalby Kirke (ombygning)
1872 Vejle Hospital (nedrevet)
1872 Varde Rådhus
1873-75 Kolding Rådhus (ombygget af Emst Petersen i 
1924)
1874 Skanderup Kirke (restaurering)
1875 Vejstrup Kirke (restaurering)
1875 Mindehøj på Kolding gamle Kirkegård for de faldne 
i de slesvigske krige
1876 Fredericia, mindesmærke for Olaf Rye (sokkel 
og gitter)
1877 Filskov Kirke
1877 Blåhøj Kirke
1877 Akseltorv 6, Kolding, Løveapoteket
1878 Set. Hans Kirke og kloster, Odense, restaurering
1879 Sparekassen for Kolding og Omegn, Slotsgade
1880 Fredericia, Triumfbue over Bissens buste af ge
neral Bülow
1881 Gymnastikhuset, nu Nicolai Scene
1881 Døtreskolen, Katrinegade 11, Kolding, nu Realskolen 
1881 Aabenraa, Set. Nicolai Kirke restaurering 
1881 Varde Kirkegårdskapel
1881-84 Koldinghus rest. (overdækning)
1883 Skærup Kirke restaurering
1883 Vendersgade, Fredericia; Posthus
1884 Jernbanegade 22, Kolding Låne- og Diskontokasse
1884- 85 Obbekær Kirke
1885- 86 Kolding, Set. Nicolai Kirke, rest.
1886 Kolding Havn, toldkammer (nedrevet).
1886 Marstal Toldkammer
1888 Varnæs kirke, (ombygning)
1889 Jelling Seminarium, hovedbygningen.
1891 Kølkær Kirke (post mortern.)
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MALEREN ANNALISE MØLLER-PETERSEN

AF OLE HOLM LARSEN

Annalise Møller-Petersen blev født i 1931 og 
voksede op i Kolding som den yngste af en 
børneflok på otte. Desværre havde hun et 
medfødt handicap -  hun var delvis lammet i 
venstre side, og så haltede hun meget. Hun 
blev drillet med det, da hun begyndte i skole, 
så det gik slet ikke. Derfor kom hun på Van
førehjemmet i København, indtil hun blev 
konfirmeret. Derefter kom hun igen til Kol
ding, hvor hun var i trygge rammer hjemme 
hos sin mor, fortæller søsteren Grete John
sen, Vonsild.

Annalise var begyndt at tegne og male og 
brugte meget af sin fritid med det. Så startede 
hun o. 1950 på aftenskole hos maleren T ho
mas L. Jørgensen, som blev hendes livslange 
ven og støtte. Hun blev opfordret til at søge 
ind på Kunstakademiet i København af T ho
mas Jørgensen, men også af bl.a. formanden 
for Kolding Bibliotek, Charles W. Jensen, og 
doktor Furmann. Hun kom ind uden optagel
sesprøve, hvilket var ganske uhørt på det 
tidspunkt -  og især for en kvinde.

På Kunstakademiet startede en helt ny til
værelse for Annalise. Hun gik i årene 1956- 
60 hos Poul Sørensen, Egill Jacobsen og Hol
ger J. Jensen. Her lærte hun også bl.a. Svend 
Wiig Hansen at kende. Hun boede på Eg- 
montkollegiet i de 6-7 år, hun gik på Kunst
akademiet. Egmontkollegiets efor var profes
sor von Eyben, som også hjalp hende. Senere

fik hun en lejlighed på Frederiksberg. Det var 
en 1 Vi værelses lejlighed, og stuen var atelier. 
Pga. terpentindampene måtte hun næsten al
tid have døren åben, også om vinteren. Da 
hun senere også fik en trykpresse til sine lino
leumssnit, var der godt fyldt op i lejligheden.

Olie på lærred. Privateje.
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På kollegiet og akademiet fik hun også 
mange venner, og hun var på studieture med 
Kunstakademiet til bl.a. Ægypten, G ræken
land og Italien. Et af hendes forbilleder som 
maler var Olivia Holm Møller, og det lyk
kedes Annalise Møller-Petersen at få lov til 
at besøge hende, hvilket hun var meget be
æret over. Et andet stort forbillede var selv
følgelig van Gogh, og på et besøg i Amster
dam lykkedes det hende at ”pille” ved et af de 
ellers strengt bevogtede malerier. Det kunne 
hun ikke se noget forkert i -  hun var jo også 
kunstner!

Annalise Møller-Petersen debuterede på 
Kunstnernes Efterårsudstilling i København i

Olie på lærred. Privateje.

1956 og udstillede dér seks gange i træk. Hun 
var også med på Kunstnernes Påskeudstilling 
i Aarhus i 1960 og Charlottenborgs Forårsud
stilling i 1963 og var inviteret som gæst på 
A-udstillingen (Åbenrå-Arhus-Alborg) i 1960 
og 1975, Grønningen i 1962 samt Efterårsud
stillingen på Charlottenborg i 1967. Svend 
Wiig Hansen forsøgte forgæves at få hende 
med som gæst på Den Frie, men hendes lærer 
Egill Jacobsen stemte imod. Det tog Annalise 
Møller-Petersen ham meget fortrydeligt op, 
og da hun tilfældigt mødte ham, gik hun hen 
til ham, tog ham om struben og sagde: ”Hvor
for ville du ikke have mig med?”. Hun havde 
til tider et meget iltert temperament.

Svend Wiig Hansen betegnede hende som 
”en urolig sjæl”. Der er ingen tvivl om, at 
hun havde mange op- og nedture. Tvivlen og 
usikkerheden var altid til stede. I sine mørke 
stunder syntes hun, at nogle af de portrætter, 
hun havde lavet, havde stirrende øjne, og så 
kunne hun finde på at ødelægge dem med en 
kniv. Op til åbning af en ny udstilling var det 
værst, og så sørgede hendes kunsthandler for, 
at billederne ikke stod i hendes lejlighed.

En anden fare for hendes malerier var, at 
hun pga. dårlig økonomi genbrugte gamle bil
leder. En blomstervase kunne blive vendt på 
hovedet og blive et ansigt i det næste por
træt. Det gik også ud over nogle af de gode 
billeder, fortæller hendes gode ven fra kolle
giet iden, Axel Kok-Jensen. Han sørgede af 
samme grund for at købe mange af hendes 
malerier, og han fik dem billigt. Pengene blev 
straks omsat i lærred til nye malerier.

Hun glædede sig over de positive anmel
delser af hendes kunstværker i pressen. Efter 
en fernisering skrev hun hjem til sin mor, at 
det havde været den bedste dag i hendes liv,
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Annalise Møller-Petersen med et portræt.

og at Svend Wiig Hansen havde været meget 
stolt af hende.

Hun havde sin første separatudstilling hos 
Galleri Birkdam i København i 1965, hvor 
Svend Wiig Hansen skrev forordet til katalo
get, der sluttede med følgende: Kære besøgen
de: Dette menneske, hvis billeder De her betrag
ter, er et a f de mest fascinerende, jeg kender, rigt 
udstyret med godt og ondt. Fortryllende, irrite
rende, en satan -  en engel.

Senere blev Viggo Clausen, der drev Clau
sens Kunsthandel, opmærksom på hende, og 
her havde hun tilknytning i de følgende år.

Helt usædvanligt udbetalte han en måneds
løn til hende mod, at hun afleverede et vist 
antal billeder, og det var en utrolig hjælp for 
hende.

Annalise Møller-Petersen var i lange pe
rioder meget syg, og så fik hun ikke malet ret 
meget, men på nogle af hendes mange ophold 
på Augustenborg malede hun nogle meget 
fine malerier af nogle af medpatienterne, sym
patiske billeder uden at ”hænge dem ud” eller 
forsøg på psykologi. Styrken var som altid far
verne, der går fra det mest sprøde og næ n
somme gulgrønne til meget kraftige blågrøn-
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Tuschtegning.

ne, gule og røde med stor kontrast, skriver 
hendes gode ven Axel Kok Jensen. Han skri
ver også: ”Den glade sol som signatur fulgte 
hende i mange år. Den blev brugt både på for- 
og bagsiden af maleriet. Hun mente vist nok, 
at yderligere signatur måtte være overflødig 
-  for ingen kunne jo være i tvivl om, hvor 
billedet kom fra”.

I 1975 lavede Ole Braunstein for Dan

marks Radio en film om Annalise Møller-Pe- 
tersen med titlen »Pigen og solen«. Solen 
henviser til, at hun ofte malede en sol på bag
siden af billederne, for som hun sagde: ”Så 
bliver folk jo i godt humør, hvis de vender 
billedet om!”. Hun fortalte også i udsendel
sen, hvad der for hende var lykke. Det var at 
sidde midt i en blomstrende sennepsmark og 
se på den gule farve. Annalise Møller-Peter- 
sen døde desværre kort efter, at filmen blev 
vist i fjernsynet, kun 44 år gammel.

Thomas L  Jørgensen skrev bl.a. i sit m in
deord:

Jeg mindes din tynde, fremstrakte finger på 
min arm, og jeg vendte mig om mod dit legeme, 
der i angst stod på afstand, og som et såret dyr 
bad om hjælp. Dengang forstod jeg dig ikke. Du  
forstod vel heller ikke dig selv. I årene, der kom, 
var jeg med til at forme dig, og dag efter dag lede 
dig nærmere til det bål, der skulle varme din sjæl, 
og gøre det muligt for dig at udfolde dig som du 
gjorde. Du voksede dig stor og stærk i dit men
neskelige korpus lidenhed.

En dag stod du frem i al din bevidsthed om dit 
livs förbliven. Du havde valgt kunsten, og du le
vede for kunsten. Det voksede og groede omkring 
dig. Du skabte en kunst, der var så åbenbar i den 
kunstneriske værdi, følelsesmæssigt som m onu
mental. En dag stod jeg uden dig omkring mig. 
M it arbejde var endt.

Andre tog dig til sig og skabte videre på dig. 
Du blev den ener i dansk kunst, der kunne gå 
i spænd med malerinder som Ebba Carstensen, 
Laura Brun-Pedersen og Olivia Holm Møller. 
Du skabte med en hvidglødende ild, der fængede 
og spredte sol og varme omkring dig.

Annalise Møller-Petersen var trods sit til 
tider iltre temperament højt respekteret blandt 
sine kolleger. Billedhuggeren Erik Varming
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Blyantstegning.

har fortalt om akademitiden: M an kunne altid 
høre, når hun var i kantinen. Hun var en farve
rig personlighed, men også et beskedent og 
tilbageholdende menneske, der ikke blande
de sig meget i kunstlivet i København. Og 
selv om hendes sygdom fyldte meget, formå
ede hun gang på gang at hive sig selv op igen. 
Kedelig var hun i hvert fald ikke. Og selv om 
hun havde mange odds imod sig, fik hun trods 
alt et godt liv.

I august 2010 arrangerede Kolding Kunst
forening en mindeudstilling med hendes vær

ker i Det gamle Borgerhus i Helligkorsgade i 
Kolding. Vi fandt frem til mange malerier i 
privateje, bl.a. hos vennen Axel Kok-Jensen, 
København. Der blev også lånt ting fra Trap- 
holt. Desuden udstilledes blyant- og tusch
tegninger, der aldrig tidligere havde været 
vist.

I dag kan vi med årenes distance se, at hen
des billeder også rækker ud over den tid og 
det miljø, hvor de blev skabt, og at hun bør 
værdsættes som en fremragende repræsen
tant for ny dansk ekspressionisme.

UDSTILLINGER

Kunstnernes Efterårsudstilling 1956-61; Kunst
nernes Påskeudstilling I960; A-udstillingen 
1960, 1975; Købestævnet, Fredericia 1960; 
Grønningen 1962; Charlottenborgs Forårs
udstilling 1963; Charlottenborgs Efterårsud
stilling 1967; Nikolaj, København 1969; Fra 
ekspressionismen til den informelle kunst, 
Koldinghus 1976; Sabio Solo Secreto, Husets 
udstilling, København 1984; Billedtåmet, Hun
dested Kunstforening 1986. Separatudstillin
ger: Hotel Kolding, Kolding 1963; Galleri 
Birkdam, København 1965, 1968; Clausens 
Kunsthandel, København 1971, 1974; Birke
rød Kunstforening 1973; Koldinghus 1973; 
Haslev Teknikum 1975; Kirsten Kjærs Mu
seum 1982; Klostergården, Kolding 1983; Kol
ding Kunstforening, Det gamle Borgerhus 
2010.
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DEN STORE SLOTSHAVE VED KOLDINGHUS 
OG DENS VIDERE SKÆBNE 

AF BIRGITTE DEDENROTH-SCHOU

På Brauns og Hogenbergs prospekt over Kol
ding, der kan dateres til 1587, er det som of
test den store have neden for Staldgården, 
der fanger opmærksomheden. Haven afgræn- 
ses i syd om trent af nuværende Klostergade, i 
øst af Munkegade, i vest af Slotsgade. Haven 
ses på prospektet, som den så ud på kong Fre
derik 2.S tid, men de første oplysninger om 
den stammer fra Dronning Dorotheas tid, og 
hun har her fået skabt den første renæssance
have i Danmark, således som Jens Sjerup 
Hansen har beskrevet det i sin bog ”Kolding- 
hus Slotshave. Dronning Dorotheas haver 
ved Koldinghus” fra 1995.

Der er ingen tvivl om, at D ronning Do
rothea, Christians 3.s dronning, som sammen 
med C hristian  3. boede fast på Koldinghus 
1545-1549 og sammen med ham udvidede 
det til en moderne kongebolig, var initiativ
tageren til en have på Koldinghus, men vi har 
desværre kun meget få kilder om dens udse
ende i hendes levetid.

Jeg har her forsøgt at danne mig et indtryk 
af havens udseende og omfang fra de første 
oplysninger om den, til den endeligt nedlæg
ges i midten af 1800-tallet, da området be- 
bygges.

Christian 3., der var gift med Dronning 
Dorothea fra Sachsen-Lauenburg, blev konge 
af Danmark i 1536. Han var den første refor
mationskonge, og i forbindelse med reforma

tionen blev alle klostre i Danmark nedlagt og 
deres jord henlagt under kronen, således også 
Gråbrødreklostret i Kolding, hvis kirke var 
placeret dér, hvor Klostergade løber i dag. 
Munkene var fordrevet i 1529, og allerede i 
1530 var man i gang med at udnytte klostrets 
ejendom til andre formål, da slottets kok fik 
en grund på området. Vi kender meget lidt til 
dette gråbrødreklosters udseende og aktivite
ter, men ved alle middelalderlige klostre var 
der nyttehaver med krydderurter og andre 
planter, der kunne bruges som medicin, og 
grøntsager og frugttræer, hvis afgrøder brug
tes i den daglige husholdning.

I 1545 omtales i et brev fra det kongelige 
kancelli ”slottets abildgård” beliggende ved 
Koldings østre grav. Det kan meget vel være 
en del af klostrets gamle have, som konge
magten nu havde overtaget. Denne have blev 
i 1546 udvidet, da lensmanden på Hindsgavl 
dette år fik ordre til at sende en båd til Kol- 
dinghus med frugttræer. I 1551 bliver 4000- 
5000 enebærstager sendt fra Elholm Len til 
Kolding. Begge dele fremgår af kancelliskri
velser. Enebærstagerne kan være brugt til at 
indhegne haven. En særlig usikkerhedsfaktor 
ved disse tidlige oplysninger om haven er, at 
der faktisk kan være tale om to forskellige 
haver, en mindre lige ud for Koldinghus syd
fløj og den større ud for Staldgårdens sydfløj. 
Begge kan ses på prospektet fra 1587, men i
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Brauns og Hogenbergs prospekt over Kolding 1587.

perioden 1546-1551 var der byggearbejder på 
Koldinghus' sydfløj, og det vil være usandsyn
ligt, at man har arbejdet med den lille have 
på dette tidspunkt. Den må først være anlagt 
efter at byggeriet var færdigt. Et brev fra lens
manden Iver Krabbe fra 1551 om, at borger
ne nu godt må købe og bebygge Gråbrødre- 
klostrets grund, kunne godt hænge sammen 
med, at man på dette tidspunkt har defineret 
den store haves omfang og indhegnet den.

Der er ingen tvivl om, at det var Dronning 
Dorothea, der fik ideen til den store have -

selv om den ofte senere betegnes ”kongens 
have”. Det står i teksten til Brauns og Hogen
bergs prospekt: ”Dronning Dorothea beærede 
denne fæstning med en elegant prydelse ved 
en yndefuld have”. A t Dronning Dorothea 
interesserede sig for planter og havedyrkning 
viser et brev, som hun i maj 1551 sendte fra 
Københavns Slot til Birgitte Gøye på Her
lufsholm, hvor hun beder om planter ”som vi 
kan sætte udi baljer” -  såsom merian, basili
kum, nelliker, cypres, gul viol og andre slags 
gode urter.
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Dronning Dorothea havde et særligt nært 
forhold til Kolding og Koldinghus, fordi hun 
fra 1548 havde fået udlagt Koldinghus Len 
som en del af sit livgeding -  hendes forsør
gelse, når Christian 3. var død. Det har uden 
tvivl gjort hende særlig interesseret i at gå i 
gang med langsigtede projekter på slottet.

Dronning Dorothea var i sagens natur in
ternationalt orienteret. Hun var selv født i 
Sachsen-Lauenbürg, et område, der lå mel
lem Lübeck og Mecklenburg, og hendes dat
ter A nna blev i 1548 gift med den betyd
ningsfulde hertug August af Sachsen, der fra 
1553 arvede titlen kurfyrste, og hun besøgte 
gentagne gange kurfyrstehoffet, der holdt til 
i Dresden. Her har hun uden tvivl hørt om 
italienske haver, ikke mindst den storslåede 
Villa d'Este ved Rom, der blev anlagt i 1550, 
og måske om haven ved Schloss Ambras ved 
Innsbruck, hvor en italiensk inspireret lukket 
have, en ”giardino segreto”, i 1560erne blev 
anlagt til Phillipine Welser, der var gift med 
storhertug Ferdinand 2. af Tyrol. D otothea

Haven ved Schloss Ambras ved Innsbruck fra 
Ehrenfried Kluckert: European Garden Design, 
2005.

Maleri forestillende Dronning Dorothea på slot
tet Sondershausen.

har nok også drøftet haver med Christian 3.s 
brødre Adolf og Hans, der anlagde haver ved 
henholdsvis Haderslevhus og Gottorp.

Under et ophold hos datteren A nna i 
Sachsen i 1560 aftalte Dronning Dorothea
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med sin gode ven grev G ünther af Schwarz
burg i Sondershausen i Thüringen, at han 
skulle skaffe hende en gartner. Hun rykkede 
ham i nytåret 1561, og han lovede at sende 
en til hende. Om det skete ved vi ikke, men 
hun var under alle omstændigheder i gang 
med haven, for hun beder i et brev til svoge
ren hertug Hans den Æ ldre på Haderslevhus 
i 1562 om at m åtte låne hans skifertækker til 
at færdiggøre sit lille lysthus på Koldinghus. 
Lysthuse var en nyskabelse i Danmark i mid
ten af 1500-tallet efter inspiration fra Tysk
land. Dronning Dorothea kan også have drøf
tet sine haveplaner med Jørgen Rosenkrantz, 
lensm and på Koldinghus 1555-1559. Han 
kendte også til Dresden-hoffet, hvor han 
havde været livvagt for kurfyrst Moritz. Det 
var Jørgen Rosenkrantz, der byggede renæs
sanceslottet Rosenholm på Djursland i 1559 
og formentlig i 1565 det lille lysthus ”Pirken
tavl”, der stadig findes i haven.

Koldinghus var det første danske konge
slot, der fik en slotshave. Først i 1569 fik 
Skanderborg Slot en have, og Frederiksborg 
Slot fik først sin i 1584. Og det første lysthus 
i Danmark var i haven ved Koldinghus. På 
Gottorp Slot er der også i den såkaldte Vester
have afbilledet et lysthus i Brauns og Hogen- 
bergs gengivelse af slottet ca. 1588. En præ
cis datering af det har jeg ikke kunnet finde.

På grund af de få skriftlige kilder er det 
vanskeligt at vide, hvor meget Dronning Do
rothea nåede at gøre ved slotshaven, inden 
hun blev syg og flyttede til Sønderborg, hvor 
hun døde i 1571, men hendes søn Frederik 2. 
var også meget haveinteresseret og arbejdede 
videre med haven ved Koldinghus.

I de kongelige breve nævnes i 1573 kålha
ve, abildgård og humlegård ved Koldinghus,

Frederik 2. Kopi efter Hans Knieper. Museet på 
Koldinghus.

men Frederik 2. sørgede først og fremmest for, 
at der var personale til at passe og udvikle ha
ven. Han ansatte i 1578 urtegårdsmanden 
Hans Skotte til at passe haven sammen med 
2 svende om vinteren og 3 om sommeren. 
Hans Skottes kone havde ansvar for kålha
verne og en humlegårdsmand, M orten Polle, 
blev også ansat i 1578.

I Pontoppidans Danske Atlas fra 1769 står 
om Koldinghus, at Frederik 2. udvidede den 
kongelige urtehave i 1586, med ”nogle af
brændte borgeres pladser, som dertil for ve
derlag blev indtagne”. Branden, der ødelagde 
dele af Slotsgade og Østergade, fandt sted i 
1583. Lensmanden Henrik Below fik efter 
branden påbud om at rejse et plankeværk
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Haven på Brauns og Hogenbergs prospekt fra 
1587.

omkring kongens have. Ved samme lejlighed 
forbød Frederik 2. borgerne i Slotsgade at 
bygge højt og opsætte vinduer i deres huse, så 
de fik udsigt over kongens have. Forbuddet 
gentages et par år efter. A f andre breve frem
går det, at Frederik 2. var meget ivrig for at få 
nye planter. I 1587 købte han selv frugttræer 
i Holland.

Braun og Hogenbergs prospekt over Kol
ding fra 1587 kaldes også Rantzaus prospekt, 
fordi det var Henrik Rantzaus forbindelse 
med Braun, der sikrede, at flere danske byer 
kom med i værket Teatrum Urbium. Rantzau 
godkendte personligt prospektet over Kol
ding i begyndelsen af 1587. Han var først 
Christian 3.s (fra 1556) og siden Frederik 2.s 
statholder i hertugdømmerne, og samtidig var 
han leder af ridderskabet i hertugdømmerne.

På prospektet er den store have syd for 
Staldgården meget detaljeret gengivet. Den 
øverste stærkt stigende del af haven op mod 
Staldgården er tilp lan tet med frugttræer, 
mens det fladere terræn er udlagt til dyrkning 
af frugtbuske, kål, løgplanter og rodfrugter -  
en stor køkkenhave efter datidens målestok. 
Haven er på i alt ca. 36.000 m2.

Midt i haven lå den egentlige lysthave. 
Lysthuset er efter Braun og Hogenbergs gen
givelse i 2 etager og grundmuret. Lysthaven i 
Koldinghus-haven er uden sammenhæng med 
den øvrige have. Lysthaven var til forskel fra 
den nyttige middelalderhave et sted, man 
nød at opholde sig og dyrke selskabelighed. 
Den hører renæssancen til og er et tegn på 
ændringen i hoffets liv.

På prospektet kan man også se, at der er 
haver syd for urtehaven. Så sent som i 1614 
nævnes ”klosterhaven”. Den kongelige urte
have gik faktisk længere mod syd end den 
nuværende Klostergade. I 1830erne, da Klo
stergade skal brolægges, køber byen et stykke 
af urtehaven, så vejen kan få en ordentlig 
bredde.

Vinduer i Staldgårdens sokkel på prospek
tet antyder, at der har været et orangeri. I et 
orangeri dyrkedes vin og figen, og her opbe
varedes sarte planter om vinteren. I 1616 er 
omtalt, at der er leveret vindruer fra Kolding- 
hus til Skanderborg Slot.

Adgangen til haven skete dels via Kloster
porten midt på havens østlige side, dels gen
nem porten i Staldgården, og dels via en 
overdækket løngang fra Koldinghus, som det 
menes, at Frederik 2. har anlagt, da han an
lagde flere af disse ved sine slotte. Det er også 
muligt, at Dronning Dorothea allerede havde
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anlagt løngangen, så hun kunne færdes uge
nert mellem de to haver -  den ved slottets 
sydmur og den store slotshave. Løngangen 
blev fornyet i 1611-12.

CHRISTIAN 4. OG SLOTSHAVEN 
PÅ KOLDINGHUS

Ligesom sine forgængere, Dronning Doro
thea og Frederik 2., interesserede Christian 4. 
sig også personligt for slotshaverne, bl.a. på 
Koldinghus. I 1594 og 1596 bestilte han selv 
frugttræer fra Amsterdam, og af hans dagbog 
fra 1618 fremgår det, at han købte urter og 
frø for 50 daler, og i 1636 handsker til urte
gårdsmanden og svendene, hampesnore til at 
sætte urter efter og krukker af sten til at van
de urterne med. Han vidste godt, hvad det 
drejede sig om!

A f lensregnskabet 1619-1620 fremgår, at 
kongen mundtligt befalede, at der skulle op
sættes et hus i urtehaven til at opbevare frugt 
i. Januar 1636 skriver Christian 4. til Jørgen 
Vind, at han skal bestille frugttræer i Hol
land, som kan blive plantet i foråret på Kol
dinghus.

Som det også vides fra Kongens Have og 
Rosenborg, interesserede Christian 4. sig me
get for roser. Det har været roser i kongens 
have ved Koldinghus. Man har ud over at 
nyde dem i haven sikkert brugt dem til deko
rationer på bordene til fester, og så har man 
syltet roser og tørret roser og brugt rosenvand 
til håndvask.

I 1615 fik lensmand Caspar Markdaner or
dre af kongen om at sende roser til Køben
havn og i 1618 at sende de røde roser, som er 
i haven til København. Samme år fik urte
gårdsmanden på Koldinghus ordre til årligt at

Remmert Petersen: Christian 4. Museet på Kol
dinghus.

indsylte røde roser og sende dem til Køben
havn. I Koldinghus lensregnskaber 1619-1623 
indkøbtes hvert år en tønde til at sylte roser i. 
1622 og 1623 betaltes hvert år for en æske til 
forsendelse af roser. I 1633 bestilte Christian 
4. i Holland 1000 hvide rosentræer og 100 
provencerosentræer. Om de gik til Kolding
hus kan ikke ses. Også efter Christian 4.s tid 
blev der i 1653 sendt 3 tønder stødte roser fra 
Koldinghus til København til brug for hofke
miker Peter Paynck, formentlig til parfume
fremstilling.

Christian 4. interesserede sig for havens
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blomster og træer, men han sørgede også for, 
at haven blev en ramme om hoffets selskabe
lighed, sådan som han f.eks. kan have oplevet 
det ved sit besøg i 1604 hos James 1. af Eng
land og hans Dronning Anna, der var C hri
stian 4.S søster.

Christian 4. bad allerede i 1596 lensman
den Caspar Markdaner om at bygge et bold
hus i haven. I 1610-11 blev der købt 46 ”ra
ket” bolde (engelsk racket = ketcher) og et 
hampereb til at placere tværs over boldhuset 
med et garnværk under samme reb -  altså en 
tennisbane.

I 1619-20 nævnes, at der er bygget en beri
derbane i haven efter kongens mundtlige or
dre til tømmermand Jens Widdesen. Aret ef
ter byggede murermester Jørgen Pedersen en 
gang i urtehaven, der gik hen til den nye be
riderbane, men om det hænger sammen med 
et ridehus, der skulle bygges i 1634, vides 
ikke.

HAVENS GRØNTSAGER OG FRUGTER

I Kancelliets Brevbøger og især i Koldinghus 
Lensregnskaber, der er bevaret 1610-1660, 
nævnes slotshaven, når der foregår udbeta
linger i forbindelse med driften af haven, og 
de er derfor en meget vigtig kilde til, hvad 
man har dyrket i haven. Cand. hort. Annie 
Christensen har i et stort videnskabeligt værk, 
”Haverne dengang” fra 1999, gennemgået alle 
de frøindkøb, som er omtalt i lensregnska
berne mellem 1610 og 1643.

Leverandørerne af frø til haven kom ho
vedsagelig fra Bremen. I 1610 og 1611 køber 
urtegårdsmand Peter Iversen af frøkræmmer 
Peter Figenbom fra Bremen og This Smed fra 
Bremen ”de frø, han ikke selv kan samle og

optage”. Det pointeres, at urterne købes ”til 
kongens behov”. This Smed leverede også frø 
til Gottorp og til Haderslevhus. Han nævnes 
helt frem til 1629 og var fast leverandør til 
Christian 4.

Rodfrugter har været en meget væsentlig 
del af det, der blev dyrket i slotshaven. Der er 
købt frø til gulerod, rødbede, ”bortfeldisk” 
roe, bede, pastinak og persillerod. Løg har 
været en meget brugt grøntsag foruden flere 
forskellige kålsorter. Blandt disse nævnes 
bl.a. brunkål, der var rødkål, men indtil et 
stykke op i 1700-tallet betegnede man farven 
lilla som brun. I enkelte regnskaber nævnes

Afbildning a f melon i en fransk havebog a f 
Jaques Le M oyne des Morques, 1586.
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blomkål, men det var på dette tidspunkt me- 
get dyre frø, der skulle hentes fra Italien.

Dronning Dorothea har formentlig ikke 
spist salat, men det er sandsynligt, at C hri
stian 4. har gjort det. Salat spistes i Europa fra 
1600-tallet, og der er købt koptulack-frø, der 
var hovedsalat, til husholdningen på Kol- 
dinghus.

Æ rtefrø og bønnefrø er også blevet ind
købt. Æ rter blev i 1600-tallet mest brugt til 
ærtesuppe, først fra o. 1650 begyndte man at 
spise friske ærter. Blandt bønnerne nævnes 
en særlig sort tyrkiske bønner.

Man var ved Christian 4.s hof ikke bange 
for at prøve nyt. Frø af flere artiskoktyper er 
indkøbt.

Agurk og melon dyrkedes på Koldinghus 
fra 1614. Måske har kokken her været særlig 
eksperimenterende, for først året efter blev 
der også købt disse frø til Rosenborg. Det var 
meget moderne i samtiden at dyrke meloner, 
men de var vanskelige at få frem i det kolde 
nordeuropæiske klima. Orangeriet er måske 
blevet brugt hertil. I Holland brugte man me
lonklokker til at beskytte planterne, her kan 
man også have lavet mistbænke af vindues
rammer. Man må huske på, at klimaet var 
koldere dengang end i dag -  kulminationen 
på ”den lille istid” var 1650-1720, så måske 
har det været reglen snarere end undtagelsen, 
at man ikke selv kunne producere frø, der 
kunne spire.

Krydderurter har været dyrket i store mæng
der. I regnskaberne fra Koldinghus nævnes 
merian, basilikum, tim ian, persille, salvie, 
dild, rosmarin og lavendel. Det nævnes i 
1622, at man havde købt lavendel i Kerte
minde, fordi dem, man havde i haven, var 
gået ud i løbet af vinteren.

Afbildning a f lavendel. Fra Simon Paulli: Flora 
Danica, Danske Urtebogfra 1648.

Hvor ofte man har forsøgt sig med vindruer 
er svært at sige, men i et enkelt år 1616-17 
omtales det, at urtegårdsmand Thue Nielsen 
leverede vindruer, pærer, rødder, løg m.m. fra 
Koldinghus til Skanderborg. Det er muligt, at 
vindruerne ikke kom fra den store have ved 
Staldgården, men fra den lille have, der har
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ligget ved Koldinghus' sydfløj ”mellem slot
tets bro og badstuen”. Her nævnes det, at der 
i 1634 er blevet dyrket vin ”ved muren”.

Den 24. juli 1661 blev der afholdt en syns
forretning i slotshaven. Det var efter den sid
ste svenskekrig 1657-60, hvor først Carl 10. 
Gustavs tropper og siden Danmarks alliere
de polske og brandenburgske tropper havde 
hærget og plyndret det meste af Jylland, og 
hvor især Koldingområdet havde været hårdt 
ramt. To mænd fra Bjert og to fra Eltang var 
blevet sat til at syne frugten og havens vækst. 
De kunne konstatere, at pga. misvækst kunne 
der kun høstes 6 skæpper æbler og 4 skæpper 
pærer. Der var ingen blommer og kirsebær på 
træerne. De krydderurter, der var tilbage, var: 
12 bede timian, 5 bede salvie, 1 bed persille, 
1 bed lavendel, af grøntsager er der: 7 bede 
rødløg, 1 bed hvidløg, 1 bed agurk, 1 bed rød
beder, 1 bed hvidroer, hvidkål og grønkål.

Fire år senere foretages endnu en synsfor
retning efter urtegårdsmand Peter Sørensens 
død. Han har i den mellemliggende tid tilsy
neladende arbejdet mest med urter og blom
ster, for nu fandtes der i 4 kvadrater i haven: 
23 bede timian, 1 bed balsam, 1 bed med for
skellige blomster

1 Vi bed lavendel, 1 bed romersk kamille, 
Vi bed hjertensfryd, 2 Vi bed isop, 5 bede sal
vie, 1 bed krusemynte, 1 sevenbom. Kun et 
enkelt pæretræ, kaldet kongens træ, nævnes.

URTEGÅRDSMÆNDENE
PÅ KOLDINGHUS

På denne tid var der ingen planteskoler, og 
næsten ingen litteratur om havebrug. Urte- 
gårdsmændene, som gartnerne blev kaldt den
gang, eksperimenterede, og på grundlag af

deres erfaringer blev bøgerne om havedyrk
ning senere skrevet. De første engelske og ty
ske havebøger blev udgivet i 1500-tallet. Den 
første danske bog om havedyrkning er Horti- 
cultura Danica af Hans Rasmussen Bloch fra 
1647, og på Museet på Koldinghus findes et 
eksemplar af Simon Paulli: Flora Danica, 
Danske Urtebog fra 1648. Desuden findes en 
plantebog fra 1642 over planterne i haven 
ved Rosenborg.

Oplysningerne om urtegårdsmændene på 
Koldinghus er spredte. 1578-1587 nævnes 
Hans Skotte, 1610-11 Peter Iversen, 1633 
Jens Urtegårdsmand og Niels Urtegårdsmand. 
1643-1665 Peter Sørensen og 1665-67 T ho
mas Raffn.

1636 blev Bartholomeus Jernschutt ifølge 
Kancelliets Brevbøger ansat som gartner i 
slotshaven på Koldinghus, og i årene 1638 og 
1639 tog han flere nye grøntsager ind til dyrk
ning, men fra 1640 forsvinder interessen for 
nye tiltag helt -  måske fordi der skiftedes 
gartner. I 1641 har lensmanden Ernst Nor
mand indberettet, at Jernschutt har været 
”forsømmelig” og ”uflittig” i sin bestilling, og 
at han har ”forparteret” urterne ud af haven, 
så der nu næsten ingen er tilbage. Lensman
den får besked på, at han skal afkræve Jerns
chutt regnskab for, hvor 500 poder, som han 
har overtaget fra den tidligere urtegårdsmand, 
er blevet af, og hvis han ikke kan gøre det, 
skal han sende ham til Bremerholm (dvs. i 
fængsel i København) og i hans sted ansætte 
en dygtig urtegårdsmand.

Jernschutt blev dømt til at arbejde på Bre
merholm i jern i et år, men allerede 22. august 
1641 giver kongen Jørgen Vind tilladelse til 
at sætte ham på fri fod igen. Begrundelsen 
kender vi ikke.
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SLOTSHAVEN OMLÆGGES

I foråret 1668 sker der en omfattende æ n
dring af slotshaven. Fredericias kommandant 
Diderich Busch skriver til Hans Schack, at 
han må undvære 180 mand ved garnisonen i 
Fredericia, fordi han har fået ordre til at sen
de dem til Kolding for at hjælpe gartneren i 
Kolding med gravearbejde og med kløvning 
af sten. I Forsvarets arkiver i Rigsarkivet er 
fundet et kort, der sandsynligvis er samtidigt 
med dette arbejde og som viser planen for 
den nye have. Den er som det kan ses på kor
tet, nu streng symmetrisk efter tidens stil. Det 
er nu et stort hesteskoformet anlæg med åb
ning op imod Staldgården afgrænset af at tre 
kanaler. Midt på de tre sider er lagt en bro 
over kanalen. Inden for hesteskoen er place
ret 4 kvadrater, der hver i sær er opdelt i 4 
afdelinger, og haveanlægget blev indrammet 
af en tæ t trærække langs havens nye planke
værk. Skråningen op mod Staldgården er ef
ter kortet også tilplantet med træer.

Gartneren på Koldinghus var nu Joachim 
Scheel, der var kommet til Kolding i 1667. 
Det var en meget stor anlægsopgave at stå for 
nyindretningen af haven, der formentlig har 
varet nogle år, og derfor fik han også ud over 
sin gartnerløn på 300 rigsdaler om året i 1671 
en ekstra ”benådning” på 100 rigsdaler. Hans 
problem var imidlertid, at han selv måtte 
lægge pengene ud og havde stort besvær med 
at få dem udbetalt af skatkammeret. I 1672 
fik han en anvisning til tolderen i Odense, 
som heller ikke ville betale ham, og skatkam
meret måtte trække anvisningen tilbage. Da 
han endnu i 1675 ikke havde fået hverken 
løn eller sine udlæg til havens drift refunde
ret, forlod han i marts måned Kolding. Det

Slotshaven efter omlægningen 1668. Fra Vejle 
A m ts Årbøger, 1994.

vides ikke, hvem der fulgte efter ham, men 
o. 1685 var en ny gartner, Joachim Saltau til
trådt, og han blev i jobbet til 1725, hvor han 
efterfulgtes af sønnen Frederik Saltau, der 
igen efterfulgtes af Peter Bertelsen fra 1739.

I 1703-1713 forpagtede navngivne borgere 
i Kolding for tre år ad gangen dels Koldinghus 
ladegård, dels frugthaven for i alt 300 rigsda
ler om året. For frugthavens vedkommende 
forpligtede borgerne sig til at holde haven i 
god stand, bl.a. ved gødning og lade Joachim 
Saltau føre tilsyn med, at de behandlede det 
forpagtede tilbørligt. Det var en betingelse, at 
når kongens taffel ønskede det, kunne de re
kvirere frugt fra haven uden beregning. Hvad 
der ellers skete i haven i denne periode vi
des ikke bortset fra, at den yngre Saltau i 
1730erne søgte om at få repareret orangeri- 
kælderen under Staldgårdens sydfløj, fordi 
det var det eneste sted, hvor blomster og ge
vækster kunne beskyttes for kulden om vin
teren.
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HAVEN SÆTTES TIL SALG 1748

Selv om Frederik 4. i 1720erne havde omdan
net Koldinghus til et moderne barokslot -  i 
hvert fald i det ydre -  så besøgte kongen og 
hoffet kun meget sjældent Kolding og Kol- 
dinghus. Det har formentlig knebet med at 
holde den store slotshave, nu oftest kaldet 
frugthaven, ved lige. De arbejder, gartnerne 
udførte, var oftest på den mindre have, der lå 
syd for Koldinghus sydfløj.

I 1748 besluttedes det på hofbygmester 
Thuras opfordring at sælge haven. Den blev 
efterfølgende solgt ved auktion til kammer
herre og oberst baron C.C. Schenk von W in
therstedt, der var regimentschef ved 1. fynske 
kyrasserregiment, der fra 1740 var stationeret 
i Kolding. Han valgte dog allerede året ef
ter at sælge haven videre til ritmesteren ved 
samme regiment Johann Friederich von Boeck.

På kortet i Pontoppidans Danske Atlas fra 
1768 gengives haven opdelt i kvadrater som

Pontoppidans Danske Atlas. Kortet fra Kolding, dateret 1768.
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beskrevet ved nyanlægget af haven i 1668, 
men nu ligger der umiddelbart syd for Stald ' 
gårdsporten et hus, der har front mod nuvæ
rende Markdanersgade og Akseltorv. Det må 
være det hus, der er beskrevet i brandtaksa
tionen fra 1771 som hus nr. 257 på Slotsha
vens grund. Husets ejer er ritmester Boeck, 
det er vurderet til 950 rigsdaler, 7 fag langt og 
to etager højt med et tværhus mod syd.

Johann Friederich von Boeck døde i 1779, 
året efter sin kone, og hans ejendom er deref
ter blevet delt i to. Gården, han havde byg
get, ejes ved brandtaksationen i 1781 af apo
teker Christian Cornelius Eilschou. Huset 
har fået nyt husnummer 260, men er stadig 7 
fag langt og to etager højt og takseret til 950 
rigsdaler, selv om det beskrives som ”forbed
ret”. Baghusene beskrives som ”et sidehus til 
sønder, 3 fag 1 loft høj, et tværhus til øster, 6 
fag en etage høj, et halvtag til nord 8 fag, for
bedret med 2 fag”. Eilschou var fra Odense, 
født i 1717 og apoteker ved Løveapoteket 
1744-1779, hvor han efterfulgtes af sin søn 
M orten Christian Eilschou. Han døde 1790.

O berstløjtnant von Boecks datter, frøken 
Boeck, beholdt hele haven, men flyttede selv 
ned i havens sydvestlige ende, hvor gartneren 
formentlig altid har boet, og er ifølge brand
taksationen fra 1781 ejer af de to huse nr. 261 
og 262. Det ene er 7 fag langt og 1 etage og 
har et tværhus til nord på 8 fag. Det andet er 
8 fag langt 2 etager og ligger til Klostergaden. 
Disse huse lå på hjørnet af Slotsgade og Klo
stergade. Elisabeth Margrethe Boeck er med 
i folketællingen 1787 for Kolding Købstad. 
Hun er 56 år på dette tidspunkt og lever af 
sin pension. I husene bor også Frederica Eli
sabeth Boeck, der er logerende og 28 år, samt 
to tjenestepiger.

Udsnit a f Trøjeis kort over Kolding, 1823. Husene 
ved Staldgårsporten og i havens sydvestre hjørne 
er betegnet med henholdsvis nr. 4 og nr. 5.

I 1801 er Elisabeth Margrethe Boeck 70 år 
og deler hus med Frederica Elisabeth Boeck, 
der i 1796 var blevet gift med løjtnant C hri
stopher von der Osten, sekondløjtnant ved 2. 
eskadron. Elisabeth Margrethe Boeck døde i 
1807. Hun arvedes af Frederica Elisabeth Bo
eck, der døde allerede 1812. Von der Osten 
nåede at blive major og døde i 1822. Deres 
ejendom i den gamle slotshave var imidlertid 
allerede i 1811 solgt til stiftslandinspektør 
Daniel Wesenberg, som først afhændede en 
strimmel til en reberbane, og siden i 1812 det 
øvrige til gartner Warberg. Havens areal var 
stadig ca. 5 tdr. land. Warbergs enke solgte
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ved brandtaksationen i 1847 ejendommene 
til Høffding og J.S. Borch, se nedenfor.

A poteker C hristian  Cornelius Eilschous 
enke, der boede i det større hus oppe ved 
Staldgårdsporten, døde i 1794. Det førte til 
en strid om, hvem der skulle behandle hen
des skifte. Huset lå som bekendt på urteha
vens grund. Herredsfogeden over Brusk Her
red hævdede, at haven hørte ”under landet” 
-  det havde tidligere hørt under Koldinghus 
Birketing -  og derfor skulle behandles af ham, 
men magistraten bemægtigede sig skiftet. Am t
manden på Koldinghus, Sporon, tog magi
stratens parti, og Dansk Kancelli beslutte
de, at slotshavens grund fra nu hørte under 
byen.

I brandtaksationen fra 1801 kan ses, at 
ejendommen nu er overgået til prokurator 
Hans Hansen Søedorph. Forhuset beskrives 
nu ved en fejl som 8 fag, selv om det hele ti
den kun var 7 fag, i to etager egebindings
værk murtavl med tegltag indrettet til stue
længe og køkken med 3 jernkakkelovne, et 
sidehus til sønder indrettet til kammer og 
bryggehus 3 fag, en etage, 1 jernkakkelovn og 
en indm uret kobberkeddel, et tværhus til 
øster 7 fag, en etage, indrettet til stald og 
lade, et halvtag til nord 8 fag, en etage, ege
bindingsværk indrettet til brændehus, et 
halvtag til nord 1 fag indrettet til ”oplag”, alt 
sammen takseret til 1600 rigsdaler.

11816 var Hans Hansen Søedorph død i en 
alder af 56 år. Det fremgår af 1818-brandtak- 
sationen, at fru Søedorph nu sidder som enke 
i huset. Gården er faldet drastisk i værdi fra 
1600 rigsdaler til 910 rigsdaler, i 1820 sker der 
dog visse forbedringer af baghusene, så vær
dien kommer op på 1110 rigsdaler. Gården 
bliver senere købt af købmand Nicolai Chri-

Udsnit a f matrikelkort kopieret i 1846. Kolding 
Stadsarkiv, K  123.

stian Møller og i 1861 solgt videre til klein
smed Knud Knudsen. Huset gik i 1877 videre 
til vognmand Christen Nielsen Kollemorten 
og i 1886 til købmand C.A. Rasch. Det var 
hans enke, som solgte til Dansk Kvindesam
fund, der rev von Boecks gård ned og ersta t
tet den med en grundmuret bygning i to eta
ger, tegnet af arkitekt Ernst Petersen.

Hvordan haven har set ud og været brugt 
efter salget i 1748 er det vanskeligt at finde 
kilder til. På et tidspunkt har frk. Elisabeth 
Boeck fået den søndre skråning som en del af 
sin have for livstid mod at betale 8 mark og 
holde plankeværket mellem skråningen og
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hendes egen have ved lige. Elisabeth Boecks 
kontrakt om den søndre skråning fornyes 24. 
januar 1802. Det må betyde, at haven er fulgt 
med hendes del af ejendommen. I 1807 får 
hendes svigersøn kaptajn von der Osten, 
overladt det samme stykke, og i 1813 får Jør
gen Frederik Warberg den søndre staldgårds
banke i arvefæste for de samme 8 mark årlig 
”da han nu er ejer af Kolding Slots Køkken
have”. Desuden vides det, at Kolding by midt 
i 1830erne købte en strimmel af gartnerha
ven for 100 rigsdaler for at sikre, at Kloster
gade fik en ordentlig bredde.

Som ovenfor omtalt købte boligspekulan
terne kaptajn Høffding og købmand J.S. Borch 
i 1847 hele haven af Warbergs enke for at ud
lægge området til fortrinsvis boligbyggeri. 
Byggeriet i Klostergade kom først i gang. En 
ny gade, Høffdingsgade, blev anlagt på tværs 
gennem haven og i 1861 blev den brolagt. 
Det først hus, der blev bygget på gaden, var 
klubbygningen ”Enigheden”, der stod færdig 
i 1856.1 1876 førtes gaden igennem til Aksel
torv. Det nye stykke, der krævede nedrivning 
af den gamle gård, Brandorffs Gård, på Aksel
torv, blev kaldt Nygade. I 1891 fik hele stræk
ningen fra Munkegade til Akseltorv det nu
værende navn Jernbanegade. På dette tids
punkt var en god del af gaden bebygget, og 
der var ikke meget tilbage af den engang så 
imponerende slotshave ved Koldinghus.

Ved en grundig gennemgang af bl.a. lens
regnskaberne 1610-60 og regnskaberne for de 
kongelige haver i Rigsarkivet samt de ældste 
byggesager, der findes dels i Landsarkivet i Vi
borg og dels på Kolding Stadsarkiv, vil der 
sikkert i fremtiden kunne findes endnu flere 
oplysninger om den store have på sydskrånin
gen neden for Koldinghus Staldgård.

Matrikelkort over Koldings byjorder, 1869. Slots
haven er nu ved at blive bebygget. Kolding Stads
arkiv, K  128.
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