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FORORD
Byrådet i Kolding Kommune vedtog i december 2012 en vision for 2012-2022,
som lyder: Kolding - vi designer livet. Visionen var blevet til i en designproces,
hvor borgere på forskellig vis var blevet inddraget i arbejdet fra kortlægningen
af de autentiske styrker til det kreative visionsseminar samt det afsluttende
Visions-forum i Kolding-hallerne.
Målet er, at vi i fællesskab skal gøre Kolding til en designby. Sammen med den
vedtagne ku lturpo litik sæ tter det en ramme for den frem tidige udvikling af
kulturom rådet og hermed også Kolding Stadsarkiv.
Koldingbogen har taget denne udfordring op og præsenterer i år et helt nyt
bogdesign, der er udviklet af Mette Kirstine Lund. Et design der både ræ kker
bagud og fremad, og hvor form og indhold er to sider af samme sag.
Koldingbogens 43. årgang er sam tidigt dedikeret jubilæer. På trods af det fælles
tema er bogens mangfoldighed im idlertid ikke blevet mindre. Koldingbogen er
stadig en rejse rundt i Kolding Kommunes mange lokale fortæ llinger, der giver
os en indsigt i det sted, hvor vi bor.
Jeg vil takke forfatterne og Kolding Stadsarkivs medarbejdere for arbejdet
med bogen samt de lokale sponsorer for deres tilskud til bogens udgivelse.

Formand for K ultur- og Fritidsudvalget
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Milepæle i Kolding Kommune
Lene Wut
Sidste år kunne Kolding Stadsarkiv fejre 25 års ju b i
læum som stadsarkiv. Det blev markeret i alt stilhed,
for 2012 var også året, hvor tidligere stadsarkivar,
Birgitte Dedenroth-Schou valgte at gå på pension.
Hermed blev året et skelsættende år for arkivet, for
det var netop Birgitte Dedenroth-Schou, som 25 år
tidligere stod i spidsen for sammenlægningen af den
daværende Lokalhistoriske Samling på biblioteket
med kommunens arkiv. Det var således en fremsynet
kommune i Kolding, der dengang valgte, som den
første uden for hovedstadsområdet, at oprette et
egentlig stadsarkiv. Kommunen og byrådet havde
heldigvis indset betydningen af, at bevaringen af
kommunens historie i fremtiden blev lagt i profes
sionelle hænder.
I år er også det første år siden 1981, at Koldingbogen
ikke længere redigeres af Birgitte Dedenroth-Schou.
I 32 år har Birgitte sikret, at Kolding hvert år fik en
Koldingbog og det er ikke mindst hendes fortjeneste,
at den i dag nærmest er blevet en institution i sig
selv. Koldingbogen er blevet en fast tradition ikke
blot for Stadsarkivet, men også for borgerne i
Kolding Kommune.
2013 har derfor både været et år, hvor der har været
anledning til at gøre status og hvor arkivet er under
10

transform ation mod en ny tid. Det har vi valgt at

medført en eller anden form for statusopgørelse

bruge som afsæt for dette års tema på Koldingbo-

og refleksion, som er form uleret mere eller m in

gen: Jubilæer.

dre eksplicit. Men der er også flere, som har brugt
deres egen fortæ lling til at se fremad.

Temaet har givet os muligheden for at fokusere på
et udvalg af de mange jubilæ er, som er blevet fejret

Det berører et centralt forhold i vores brug af hi

i det forgangne år. Flere markante ku ltu rin stitu 

storien. Hvilken status historie har i dag, men også

tioner har således kunnet fejre jubilæ um i år, men

hvordan vi bruger historien i vores hverdag og i det

også en række foreninger og private virksom heder

generelle samfund som helhed? Hvad er det, som

har rundet et skarpt hjørne. At markere det i fæ l

gør nogle historier relevante for borgere i dag, og

lesskab synes at være en oplagt opgave for arkivet.

hvorfor er andre historier blevet glemt? Eller hvor

For flere af disse ju bilarer er også eksempler på,

for vælger nogle til tider at genopvække tidligere

hvilke grupper, der gennem årene har afleveret

fortæ llinger?

kildem ateriale til arkivet. Koldingbogen 2013 af
spejler derfor arkivets dobbelte virke som både et

Noget af det, som Historien med stort H kan, er

kom munalt arkiv, der bevarer dokumentationen af

er at skabe sammenhængskraft. Gennem tid og

den lokale adm inistration, men også rollen som et

sted har sammenhængskraftens form ål im idlertid

lokalhistorisk arkiv, der bevarer den lokale historie,

skiftet. Jubilæ um sfortæ llinger handler i høj grad

der udspiller sig uden for den offentlige sfære. Den

om at skabe identitet og sammenhold. Det er en del

første opgave er lovbunden, den sidste er en del af

af institutionens, foreningens eller virksomhedens

den lokale selvforståelse og identitet.

branding i forhold til den omgivende verden. Historie
kan derfor både bruges, men til tider også m is

Oplægget til de forskellige artikelforfattere har væ

bruges - den er et tveægget sværd, der kan skabe

ret ret frit, men alle blev bedt om at tage udgangs

identitet, men også undertrykke og udelade.

punkt i selve det faktum, at man som institution,
forening, virksomhed eller privatperson var nået til

I vores omgang og brug af historien, er det derfor

en milepæl i sin egen historie. Det har betydet, at

centralt at holde denne tvetydighed for øje. Vil vi

forfatterne har grebet udfordringen forskelligt an.

skabe historier, er det også nødvendigt med mod

Desuden har det rejst det naturlige spørgsmål,

historier. Et arkiv rum m er både muligheden for at

hvordan m arkerer man et jubilæ um? - og hvad

fortæ lle historier og modhistorier. Den mulighed

skal man bruge markeringen til? For alle har det

skal vi bruge - også til jubilæ um sfortæ llinger.
12

Indledning

For historien er aldrig endelig. Det er de 13 fortæ l

at prisen på Koldingbogen kan holdes på samme

linger, som bliver bragt i dette års Koldingbog heller

niveau, som tidligere.

ikke. De er en blanding af historisk fordybelse i k il
derne, fortolkning og personlige erindringer. De er

Endelig en tak til K ultur- og Fritidsudvalget fordi

skabt med det form ål at byde op til nye refleksioner,

udvalget fortsat prioriterer at fastholde denne tra d i

supplem enter og modhistorier. Sådan er og bør det

tionsrige udgivelse til fælles glæde for det politiske

være. Det er det, som gør, at historien løbende er

system, forvaltningerne i Kolding Kommune samt

dynamisk og nuanceret.

alle kommunens borgere og øvrige historisk inte
resserede.

Det kan derfor også være vanskeligt at binde en rød
tråd mellem de forskellige artikler. Alligevel er der

God læselyst!

dog visse paralleller - og flere af fortæ llingerne har
tråde til hinanden. Det, som im idlertid går igen
nem de fleste artikler, er et dybt engagement og en
ivæ rksæ ttertrang i den institution, virksomhed eller
forening, som der bliver skrevet om. Det er ofte
fortæ llinger om udfordringer, der er blevet løst på
mange forskellige måder og til tider med stor krea
tivitet. Det er fortæ llinger om op- og nedture. Om
udvikling og fremgang. Om internationalt udsyn. Om
tilpasning til nye tider og et forandret samfund. Det
er med andre ord - den lille fortæ lling i den store
historie. Det er også en fortæ lling om nogle af de
institutioner, foreninger og virksomheder, som har
sat sit præg på Kolding Kommune gennem tiden .
Til sidst skal lyde en stor tak til alle forfattere, til
medarbejdere og frivillig e på Kolding Stadsarkiv,
som har bidraget med arbejdet med bogen på den
ene eller anden måde. Også en stor tak til vore
trofaste sponsorer, som også i år har medvirket til,
13

Schou - 100 års familievirksomhed
og -historie
Jens Henneberg

De første indledende skridt, hvorved en v irk 
somhed kom m er i gang, er viljen e lle r driften
til uforfæ rdet at påbegynde noget nyt. Sådan
er det også med Schou-firm aet, der i 2012
kunne markere sit 100-årsjubilæum. Gennem
tre generationer har Schou-dynastiet med flid
og årvågenhed sat sine umiskendelige spor i
den gamle stationsby Vamdrup. Det, som be
gyndte med en lille købmandshandel, spredte
sig gennem årene til et utal af forretningsom 
råder. Lokal forankring og internationalt virke,
kendetegner således fam iliens engagement
i dag.

Tågerup, som familie

14

Schou — 100 års familievirksomhed og -historie

15

Den spæde begyndelse
11912 kom en 27-årig ung mand til Vamdrup. Det
var den handelsuddannede Johannes Schou, søn
af vognfabrikant Knud Bertel Schou, Hvidsminde
Mark i Kolding. Johannes Schous generation er ofte
blevet betegnet, med et udtryk fra Jacob Paludans
roman Jørgen Stein, som årgangen, der snublede i
starten. Generationen blev bragt i vildrede, fordi de
værdier, der gjaldt før verdenskrigen, ikke kunne
tilpasses det nye samfund. Den blev en generation
uden idealer, uden håb og med teorier uden etik.
Den blev en generation af hjemløse borgere i en
moderne verden. Men midt i denne vældige om vur

Johannes Schou med frue uden for Vestergade 16,

dering af alle værdier stod som en klippe Johannes

Vamdrup.

Schou. Hos ham var der ingen vaklen. Vel hørte han
til denne generation, men hans værdier var faste

gik strygende og snart etablerede Johannes Schou

og urokkelige livet igennem. Hans fundament var

også en farvehandel i Vestergade 16.

kristendommen, som den var udformet af Indre Mis
sion, og hans etik var dybt forankret i denne tro.

Der var dog også tid til at tænke på andet end
forretninger. Johannes Schou tra f den tre år yngre

Johannes Schou slog sig ned i Vestergade 14 i

Bothilde Kirstine Marie Lauritsen, der var datter af

Vamdrup, hvor han åbnede en købmandsbutik, som

direktøren for cikoriefabrikken i Vamdrup, Anders

blev begyndelsen på byens største erhvervssucces i

Lauritsen, og den 20. december 1914 blev de viet i

forrige århundrede. Johannes Schou var im idlertid

Vamdrup Kirke. Ni børn kom der i følgende ræ kke

ikke en person, som kunne nøjes med en enkelt

følge ud af det ægteskab: Maren Sofie, Knud,

forretning. Allerede i 1915 havde han bygget og

Laurids, Anna, Erik, Marie, Astrid, Andreas og

investeret i Vestergade 18, hvor han etablerede en

Johannes.

m aterialhandel med bl.a. upræparerede m edicinal
varer, kem ikalier, harpiks og farvestoffer. Hermed

1914 var også året, hvor den første verdenskrig

lagde han kimen til det flersidige engagement med

brød ud, og med sikker sans for, hvad der i den

flere bolde i spil på samme tid. Der skulle ske

givne situation var behov for, byggede Johannes

noget! Det har siden været kendetegnende for alle

Schou en krydderifabrik, hvor han frem stillede en

tre generationer af Schous mænd. Materialhandlen

lang række surrogatvarer. Efter krigens afslutning
16
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i 1918 faldt efterspørgslen på surrogatprodukterne,
og i 1920 blev fabrikken lukket og lokalerne omdan
net til lejligheder for husvilde.
1920 blev et afgørende år for stationsbyen Vamdrup.
Med genforeningen ændredes byens centrale betyd
ning som grænseby, og en nedgangsperiode fulgte.
Johannes Schou gav dog ikke op af den grund. I ste
det blev han med sin forudseenhed, sin foretagsom 
hed og sin idérigdom en løftestang forVam drups
industrielle udvikling. Krigens afslutning betød, at
Johannes Schou kunne tænke i større - og interna
tionale baner. De åbne grænser gjorde det m uligt,

Johannes og Kirstine Schou med børnene (forrest

at han kunne rejse ud og ved selvsyn konstatere

fra venstre): Erik, Kirstine Schou med Johannes på

de europæiske indkøbsmuligheder. Især Tyskland,

skødet, Marie, Johannes Schou med Andreas foran

Holland og Schweiz havde hans forretningsmæssige

sig, Astrid, (bagest fra venstre): Knud, Maren Sofie,

indkøbsinteresse.

Anna - også kaldet "Søster", og Laurids.

Alt tegnede lyst og godt. Men i 1925 indhentede
skæbnen den driftige handelsmand: han fik konsta
teret tuberkulose, og senere blev han ramt af grøn
stær. En øjenoperation i København mislykkedes,
og han blev efterfølgende blind resten af sit liv. Han
fortsatte dog ufortrødent og uden beklagelser sit
hverv, godt støttet af sin hustru. I 1926 begyndte
Johannes Schou således produktionen af en revolu
tionerende fernistype, der tørrede på 3-4 timer. Den
klare, hurtigttørrende gulvlak kunne ikke undgå at
blive en succes, for den hidtil kendte fernis, der var
flere dage om at tørre, var alle husmødres skræk.
Der måtte im idlertid ekspertise til, og en tysk inge
niør inden for farve og lak blev knyttet fast til fabri

Johs. Schou Farve- og Lakfabrik, Vamdrup, Jernba

kationen fra 1930.

negade, hvor Q8 ligger i dag.
17

Fire generationer af kvinder: Oldemor Elisabeth

Familien - 2. generation.

Olsen, født Jensen, Bodil Schous mor Ellen

Laurids Schou fik Godtfred Kirk Christiansen fra

Andersen, Bodil Schou og Bodil og Andreas Schous

LEGO til at kautionere for ham, så han kunne over

første barn, Marianne.

tage firm aet, da Andreas i 1961 solgte sin del af
firm aet til ham.
Bagest fra venstre: Erik, Andreas, Johannes, Maren
Sofie, Astrid og Knud. Forrest fra venstre: Kirstine
Schou, Laurids og Anna.

18
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Omstrukturering og missionshotel

at hedde, og det fungerede frem til 1971, da det blev

Gulvlakken blev optakten til endnu en succesfuld

omdannet til en selvejende institution og alm indeligt

produktion. I tæt samarbejde med tyske eksperter

plejehjem. Det indremissionske forstanderpar,

udvikledes nye produkter i både tørfarver og i ma

Toustrup fortsatte im idlertid med at videreføre

ling. Johannes Schou stod efterhånden som leder

Schous kristne værdier. Efter flere udvidelser og

af et produktionsfirma med over et dusin m edarbej

moderniseringer, er det endnu i dag, det ene af

dere, samtidig med at farvehandlen i Vestergade 16

byens to plejehjem. Johannes Schou og hans betyd

skulle drives, og m ateriale- og købmandshandlen

ning er ikke glemt i Vamdrup. Det vidner en markant

i Vestergade 18 voksede. En om strukturering var

begivenhed om: Den 2. november 1991 navngav man

nødvendig, og derfor blev Jens Kristian Nielsen i

på Vamdrup Station DSB's IC3 tog MFA5045:

1928 ansat som forretningsfører i farvehandlen,

Johannes Schou.

mens m ateriale- og købmandshandlen blev solgt til
købmand Thomas Ryelund.

En ny generation overtager
Kirstine Schou sad efter sin mands død i uskiftet bo

Nye tider var på vej. Salget i farvehandlen i Vamdrup

med de to ejendomme samt Farve- og Lakfabrikken.

gik strygende, men fra først i 1930'erne begyndte

Hun havde den autoritet og karisma, der kombineret

Jens K. Nielsen at køre rundt til egnens m alerm e

med hendes effektivitet og indsigt, gjorde hende til

stre. Også Kirstine Schou begyndte at rejse rundt for

den naturlige leder af forretningen. Den ældste søn,

at sælge produkterne, bl.a. kit til større kunder som

Knud Bertel Schou, der var udlæ rt som farvehand

FDB. Sammen med J. K. Nielsen drev hun faktisk

ler, kom hjem fra Svendborg, og den næstældste,

forretningen med sin mand som leder og eneejer

Laurids Schou, der var udlæ rt tekniker, vendte også

frem til hans død den 25. april 1939.

hjem. Kirstine Schou var im idlertid stadig drivkraften
i godt 10 år, indtil hun i begyndelsen af 1950'erne på

Det indre missionske selskab var et kernepunkt i

grund af en tiltagende demens langsomt var på vej

Johannes Schous tilværelse. Han var ikke-ryger og

ud af firm aet. Hun kom på plejehjemmet Lille Veum i

medlem af Blaa Kors, og han var primus m otor i fo r

Brørup, hvor hun døde den 25. december 1960.

eningens køb af Vamdrup Hotel, som blev omdannet
til et afholds- og missionshotel. Efter Genforenin

I 1951 blev den næstyngste søn, den 25-årige han

gen blev grænsestationen flyttet til Padborg, og den

delsuddannede Andreas Lauritsen Geltzer Schou

ledige personalebygning nær stationsbygningen blev

kaldt hjem. Han havde egentlig satset på en m ilitæ r

på Johannes Schous initiativ af Kristelig Sanatorie-

karriere og var under uddannelse på Hærens

forening forvandlet til rekreationscenter og hvile

Officersskole på Frederiksberg Slot, hvor han befandt

hjem for tuberkuløse kvinder. Elim, kom hjemmet til

sig godt og kun manglede ét år. Derfor var han ikke
19

videre begejstret for at skulle vende tilbage til

købt i Laasbygade 30 i Kolding. Gerhardt Kristiansen

Vamdrup, men der var andet end firm aet, der trak.

var af den opfattelse, at fabrikanterne ville levere

Han havde mødt Bodil Marie Andersen, der var

varerne billigere til en engrosforretning end til en

datter af hestehandler Anders Georg Andersen fra

detailbutik. Den antagelse viste sig ikke at holde stik,

Vamdrup, og de blev gift den 19. ju li 1952. Bodil og

så det økonomiske udbytte udeblev.

Andreas Schou fik 4 børn: Marianne, Annette,
Anders og Jørgen.

Andreas Schou kunne im idlertid se forretningens
kvaliteter og da han ønskede at blive selvstændig,

Firmaet blev den 1. december 1952 omdannet til et

henvendte han sig til Gerhardt Kristiansen med

aktieselskab med Andreas og Laurids Schou som

henblik på at købe den. I 1963 stod Andreas Schou

sidestillede direktører, mens Knud Schou ønskede

dermed som ejer af forretningen. Denne handel blev

at træde ud af firm aet for at overtage farvehandlen

begyndelsen til den rivende forretningsmæssige

i Vamdrup. Vamdrups sognerådsformand stole

udvikling, som senere blev videreført af hans søn,

fabrikant Rasmus Karl Sørensen blev bestyrelses

Jørgen Schou. Her fik man endnu et signal om den

formand, mens de tre brødre var bestyrelsesmed

schouske kolossale livstrang og behov for udfol

lemmer.

delse. Andreas Schou havde altid været god til at tale
med folk og til at lytte og overveje. Hans viljestyrke

I 1961 gav Andreas Schou sin bror Laurids Schou et

medførte, at han satte sig konkrete mål - og opnå

kontant tilbud på overtagelse af firmaet. Ønskede

ede dem!

Laurids Schou ikke at benytte sig af tilbuddet, var
Andreas Schou rede til at sælge sin del til Laurids

Ligesom faderen lå Vamdrup ham altid på sinde.

Schou for samme beløb. Laurids Schou havde ikke

Derfor - og fordi lokalerne i Laasbygade snart viste

i sinde at slippe firmaet, og den 29. november 1961

sig at være utidssvarende - flyttede han i 1966 sit

skiltes de to brødre i gensidig forståelse via en kon

isenkramfirm a til barndomsbyen og byggede på den

trakt, der gav Andreas Schou forkøbsret til fabrikken

adresse, hvor bygningerne i udvidet form ligger i

i 20 år.

dag: Industrivej 36. 1960'erne var opgangstider, og
Andreas Schou havde tæft for denne udvikling. Der

Udvidelser og opgangstider

for købte han i 1967 M. C. Christiansens isenkram-

I 1962 anmodede LEGO-sønnen Gerhardt Kirk Kri

forretning i Tønder og lod det fusionere med Schou

stiansen, ejer af GK-legetøjsbutikkerne (i dag BUDDY

Isenkram i Vamdrup.

legetøjskæde, som har en afdeling i Kolding), Andreas
Schou om at indtræde i bestyrelsen for den isenkram

Nu gik det hurtigt. De tørre tal belyser denne ud

engrosforretning Nielsen og Skou Petersen, han havde

vikling: Andreas Schou udvidede efter kort tid med
20
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Schou tilbød enken Nina Schou assistance med
driften af fabrikken, men hun ønskede selv at føre
lakfabrikken videre. Så indtrådte endnu en katastro
fe: Den 28. oktober 1972 blev Nina Schou dræbt ved
en bilulykke på Hylke Bakke i Hylkedalen, Kolding.
Andreas Schou blev af et bestyrelsesmedlem derpå
spurgt, om han ville tiltræ de som direktør. Der var
endnu fire år tilbage af den indgåede kontrakt om
overtagelse.
Andreas Schou tiltrådte som halvdags den 1. januar
I 1966 flyttede Andreas Schou sin isenkram engros

1973 men blev hurtigt klar over, at stillingen kræ

forretning Nielsen & Skou Petersen A/S, Laasbygade

vede fuldtidsengagement. Han stod som leder af to

30 i Kolding til Vamdrup.

virksomheder, hvoraf såvel lakfabrikkens arbejds
gang som produktionsapparat trængte til en ajour

600 kvadratmeter, så firm aet herefter disponerede

føring. Der blev derfor udnævnt en lederguppe med

over 2000 kvadratmeter, men det slog heller ikke til

Andersen og Lundhede for isenkramafdelingen og

Han lejede sig yderligere ind i et pakhus på ca. 800

derudover købte Schou isenkramafdelingen hos Fogh

kvadratmeter nær Banen i Vamdrup, der anvendtes

& Mørup i København. Her ansatte han K. Madsen,

til varelager for lakfabrikken.

som gik ind for den moderne selvbetjeningsidé.

Sortimentet inden for isenkram blev udvidet med

Ekspansion og finsk overtagelse

rivende hast og omfattede i slutningen af tresserne

Selv om Andreas Schous engagement efterhånden

ca. 8.000 a rtikle r inden for glas og porcelæn, køk

blev stærkest i lakfabrikken, blev den fusionerede

kenudstyr og værktøj, gaveartikler og hvidevarer.

isenkramafdeling i Vamdrup ikke glemt. Begge

Ordrerne strømmede ind: Kapaciteten spændte om

firm ae r ekspanderede. I 1979 blev der på tvangs

kring 1970 dagligt mellem 150 og 300 ekspeditioner,

auktion købt en fabrik på Tværvej i Lunderskov; man

og det krævede mandskab: 22 ansatte og derudover

overbeviste daværende Lunderskov kommune om,

5 repræsentanter.

at vejen nu burde hedde Industrivej. Andreas Schou
var begyndt at producere vandbaserede lakker, og

Midt i opgangstiderne indtraf im idlertid to familiære

de passede ikke til de maskiner, der anvendtes til

katastrofer: Den 4. september 1966 omkom Laurids

oliebaserede lakker. Den produktion blev nu henlagt

Schou ved en drukneulykke i Lillebælt, og Andreas

til fabrikken i Lunderskov.
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Året efter solgte Andreas Schou fabrikken til det
finske firm a Teknos, som også producerede pul
vermaling. Tilbuddet var i orden og Andreas Schou
følte, at tiden var inde til at afhænde fabrikken. Nu
overtog de Danmarks eneste fabrik med samme
program. Hermed var Andreas Schou færdig i fam i
liefirm aet, idet sønnen Jørgen Schou i 1990 havde
overtaget isenkramafdelingen. Året efter byggede
han i stedet en ny fabrik over for Teknos. Her produ
cerede han trykfarver til papir og pap. I 2000 solgte
han fabrikken til BASF.
I mange år var Vamdrup vandtårn virksomhedens
Farve- og lakfabrikken var gennem en konstant

vartegn. Her fra begyndelsen af 1970'erne.

udvikling i perioden fra Andreas Schous overtagelse
På laboratoriet, der lå i Vamdrup sammen med la k

frem til salget i 1991, men der var problem er med

fabrikken var ansat en halv snes medarbejdere. Her

Schou Isenkram, fordi flere medarbejdere forlod

blev udviklet recepter og produkter efter behov i

firm aet. Dels for at starte selv, dels fordi de var på

samarbejde med kunden som f. eks. B&O og Danfoss.

det rene med, at Andreas Schous yngste søn, der

I løbet af 1980'erne blev Johs. Schou farve- og lak

var i gang med at videreuddanne sig i Canada og i

fabrik den førende i hele landet. Andreas Schou havde

Hjørring, på et tidspunkt ville vende hjem for at blive

udviklet virksomheden til en ren industrifabrik. En

leder af isenkram firm aet.

specialfabrik, der udelukkende henvendte sig til
store firmaer. Udviklingen stoppede dog ikke her.

Næste generationsskifte
Allerede i halvfjerdserne var Bodil og Andreas

Andreas Schou begyndte som den eneste i Danmark

Schou begyndt at tænke på et generationsskifte, der

at producere pulverlak sammen med den tysk ud

jo på et tidspunkt skulle finde sted. De fire børn:

dannede farve- og lakingeniør Helmut Kersting, der

Marianne, Annette, Anders og Jørgen Schou fik

havde været ansat i firm aet siden 1973. Den 10. maj

B-aktier. Selv beholdt Andreas og Bodil Schou 20%

1990 modtog Johs. Schou farve- og lakfabrik ISO 9001

i A-aktier. Da lakfabrikken i 1991 blev solgt, tilfa ld t

certificering, der blev givet til firm ae r med klart

der hermed børnene en større pengesum.

beskrevne forretningsgange.
Den ældste datter Marianne bor i dag med sin mand
i Portugal, hvor de begge er engageret i golf.
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Annette har altid gennem årene været tilkn ytte t fa
derens forskellige virksom heder, og sønnen Anders
har drevet flere store gårde om kring Kolding. Han er
i dag bosat på gården Elisalund i Hjarup.
Langsigtethed, kontinuitet og konsekvens har gen
nem hele Schou-koncernens historie været nøgle
ord, og det gjaldt derfor også ved den glidende over
gang fra anden til tredje generation - fra Andreas
Schou til hans yngste søn Jørgen Valdemar
Lauritsen Schou.
Jørgen Schou er født i 1960 og gik på Vester
Vamdrup Kommuneskole. Han blev matematisk stu
dent fra Kolding Gymnasium i 1979 og med en højere
handelseksamen fra Niels Brock i 1980. Det lå tidligt
i kortene, at han på et tidspunkt skulle tage over i
firmaet. Andreas Schou havde gjort sit for at skabe

I 1981 blev Jørgen Schou direktør for Schous Selv

ham ud fra Peder Laales ordsprog om, at det skal

betjeningslager. Senere tiltrådte han jobbet som

tidligt krøges, som god krog skal blive: Allerede som

salgschef i Schou Isenkram A/S.

nyslået teenager fik han fri fra skole for at deltage i
sin fars indkøbsrejser til Fjernøsten og Østeuropa.

fabrikker i hele verden. Her var han bl.a. med til at

De rejser og det intense samvær med faderen fik

udvikle Mads Stage-stellet. I 1981 blev han direk

stor betydning for Jørgen Schou som menneske, som

tør for Schou Selvbetjeningslager i Glostrup. Han

leder og som købmand. Andreas Schou var en fo r

boede på det tidspunkt i København. For at samle

midabel læremester, som vidste at give ham de rette

erfaring rejste han i 1982 til Canada og USA, hvor han

udfordringer på de rette tidspunkter. Og bag det hele

arbejdede som volontør. Det var således en ung mand

lå den tryghed og stabilitet, som Bodil Schou skabte

med udsyn og global indstilling, der i 1983 vendte

ikke blot for Jørgen Schou, men for hele søskende

tilbage til Danmark for at blive ansat ved Hjørring Er
hvervsråd. Året efter i 1984 vendte han tilbage til sin

flokken, ved altid at være der i dagligdagen.

hjemegn for at tiltræde jobbet som salgschef i Schou
Umiddelbart efter Niels Brock fik Jørgen Schou

Isenkram A/S. Jørgen Schou fik som salgschef sin

arbejde ved Nederup Agencies, som repræsenterede

virketrang fuldt tilfredsstillet. Den, kombineret med
23

Schou Isenkram A/S medarbejdere 1992.
hans evne til nytænkning, medførte en forrygende

afdelings vedkommende, der beskæftigede sig med

ekspansion efter, at han tilskyndet af sin far købte

direkte leverancer fra producent til kunde.

sine søskende ud af Schou Isenkram i 1990.
Samtidig medførte den voksende velstand i sam
International profil og ekspansion

fundet stigende krav om kvalitet, og Jørgen Schou

Tiderne skifter og evig stilstand er død, syntes at

havde da allerede over en årrække opprioriteret den

være mottoet i Schou-familien. Der måtte nytænkes

kvalitative side samtidig med, at han var sig bevidst

konstant, og Jørgen Schou følte, at firmanavnet burde

om såvel de stigende miljøkrav, som de humanitære

signalere globalt efter Murens fald i 1989. De østeuro

forventninger, der knyttede sig til varefrem stilling

pæiske markeder var ikke mere så attraktive som

en. Schou Isenkram ekspanderede i Norge, og der

indkøbsområder, så han satsede i stedet på Fjern

blev iværksat agentsamarbejde med Peter Nolsø

østen. Først og fremmest Kina og Taiwan. For at give

på Færøerne og i Island. Schou Germany GmbH blev

firm aet status som internationalt handelshus ændre

etableret med showroom i Berlin.

de han derfor navnet til Schou International A/S for den
24
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Den omfangsrige ekspansion skabte et behov for
en meddirektør, og i 1994 blev Knud Lomborg an
sat som økonomidirektør. Han blev i 1996 afløst af
cand. oecon. Jens Bolding Jensen. Frem til 2007 steg
omsætningen fra 80 m illioner til omkring en m illiard,
lagerkapaciteten voksede fra 6550 kvadratmeter til
22.000, og de 41 medarbejdere var blevet til 120.
Jørgen Schou ønskede også at afprøve det am erikan
ske marked og stiftede i 2006 Schou USA sammen
med sin fæ tter Niels Winther, der var bo-siddende
i Staterne. Her blev et samarbejde skabt med den
kendte am erikanske sanger Jim m y Buffett, der
havde sit eget brand Margaritavitte, som indbefattede
havemøbler, strandartikler, kort sagt: Alt, hvad der
hørte til en afslappet, udendørs livsstil. I 2012 var
Schou USA bragt salgsklar, og det blev afhændet til
Rio Brands.
Firmaets internationale profil blev yderligere skæ r
pet, da Jørgen Schou etablerede sig på det syd

Jens Bolding Jensen blev ansat som økonomidirek

afrikanske marked med Jan Graabæk som agent og

tør i 1996 af Jørgen Schou.

Cape Town som afsæt i 1997. Endnu en navneæn
dring var påkrævet, følte han, og firmanavnet blev

et jordtilliggende på 33 hektar, som blev tilplantet

efter en beslutning på generalforsamlingen i 2005

med juletræer. Hallerne blev straks klargjort, så

ændret til Schou Company A/S.

Schou Company A/S kunne anvende dem til lager.
Han stiftede i den forbindelse et nyt firm a: Schou

Schou ejendomme

Ejendomme A/S. Her var der tale om et delt selskab,

Der var fortsat fremgang i Schou Company, og firm aet

idet Jørgen Schou sammen med sine tre sønner Ja

var velkonsolideret, men der var ikke flere udvidel

cob, Andreas og Christian stod som ejere med 25%

sesm uligheder i Vamdrup. Jørgen Schou ønskede at

hver. Yderligere købte Schou Ejendomme A/S i 2006

frem tidssikre firm aet, så derfor opkøbte han i Vojens

500 kvadratm eter showroom i Guangzhou i Kina.

Danogips' lagerbygning på 28.000 kvadratmeter med

Det er i dag lejet ud til HP Schou A/S.
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I 2007 tog Jørgen Schou en alvorlig beslutning: Hans

bl.a. ejendomme med om kring 100 lejligheder i

forståelse for markedet sagde ham, at tiden var inde

Berlin og Hannover og 150 et- og tovæ relseslejlig

til ændringer. Han ville sælge firm aet. Køberen blev

heder i Berlin. Det om fatter også en snes luksus-

Dansk Generationsskifte A/S, i dag investeringssel
skabet ASKO A/S, som yderligere købte HP Værktøj
A/S og Osjord A/S i Norge. De tre virksom heder blev
samlet i moderselskabet HP Schou, hvor de tidligere
ejere Hans Petersen, Ivar Gundersen og Jørgen
Schou nu blev medejere.
I 2007 erhvervede Jørgen Schou Toldbodgade 10 i
Kolding, hvor han etablerede sig med kontorer til
Jørgen Schou Holding A/S. Som direktør blev ansat
HP Schou A/S’ dom icil på Nordager 31 i Kolding.

den revisoruddannede Knud Beer på en årem ålsan
sættelse, der udløb ved udgangen af 2011. Han blev
efte rfulg t af cand. jur. Jesper Engsig Christensen,

sommerhuse ved den tyske vadehavskyst. I 2009

der sidder som direktør i dag. I forbindelse med

indgik holdingselskabet et samarbejde med Jamie

opførelsen af endnu en afdeling på gården Tågerup

Oliver og fik verdenslicens på Jamie Oliver Outdoor

indrettede Jørgen Schou en afdeling med kontorer

produkter og krydderurter.

og diverse faciliteter, så at Jørgen Schou Holding A/S
Familien, golfbane og Gram Skovdistrikt

i 2012 efterfølgende fik hovedsæde her.

På privatfronten har fam ilien også udviklet sig. I
En pensionisttilvæ relse harmonerede ikke med den

1986 giftede Jørgen Schous sig med Birgitte

47-årige Jørgen Schous temperament, så holding

Henneberg, som han havde tru ffe t i Hjørring i

selskabet adm inistrerer nu godt 25 nye selskaber.

forbindelse med sin efteruddannelse og sammen

Her kan nævnes Schou Invest Kolding A/S, der blev

har de fået tre sønner: Jacob, født den 23. oktober

stiftet i 2009. Selskabet omfattede bl.a. ejerskab af

1982, Andreas, født den 2. septem ber 1986 og

andele i de virksom heder, som Knud Beer og

Christian, født den 27. ju li 1988.

Jørgen Schou erhvervede af Beers tidligere
arbejdsgiver Nie. Christiansen i forbindelse med

I 1988 erhvervede de ved Stepping, i den daværende

sin fratræ delse. Jørgen Schou ejer 70% af aktierne

Christiansfeld kommune, gården Tågerup med

i Schou Invest Kolding A/S, Knud Beer de resterende

tilhørende landbrug og ret faldefærdige udbyg

30%. Selskabet er involveret i en række aktiviteter,

ninger, som i dag er fuldt gennemrestaurerede og
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moderniserede. Tågerup, der i dag ligger i Kolding
Kommune, er efterfølgende blevet fam iliens do
m icil. Et kuriosum knytter sig til gården: Omkring
1990 købte Jørgen Schou af Jels Savværk et bjæ l
kehus, der i en årræ kke havde stået der, og han lod
det placere i udkanten af gårdens store park med
de gamle, fredede træer. En plade på huset fo rtæ l
ler hvorfor:
"VINTERHUS. Dette hus med al indbo, er lavet af eet
træ, en af landets største ædelgraner plantet år 1800 i
parken på Taagerup. Træet, 170 år, 35 m høj, diameter
i 10 meters højde 128 cm, indhold 23 kbm. Huset byg

Christian, Andreas og Jacob.

get 1777, 5 x 8 m. alt i 13" planker. Og på taget lagde vi
pap, og lod det tjære. "

Schou var med på ideen, og i 1988 tog projektet sin
begyndelse ved, at han købte 70 hektar ved søen og

Trods sine mange forretningsm æ ssige gøremål

bad arkitekt Jens Malling Pedersen om at udarbej

havde Andreas Schou også overskud til at involvere

de planer for en eksklusiv golfbane. Det blev til en

sig i andet. I sidste halvdel af firserne henvendte

bane med 18 huller og par 73. De store greens var

Rødding Kommune sig til ham for at høre, om han

på ca. 700 kvadratm eter i gennemsnit. Golfbanen

kunne været interesseret i at etablere en golfbane

blev navngivet Royal Oak.

på Jelsgaards jorder ved Jels Nedersø. Andreas
Banen blev indviet den 9. maj 1992, hvor daværende
statsm inister Poul Schlüter og Bodil og Andreas
Schous ældste barnebarn, Jakob Schou Jespersen,
slog de første slag. Datteren Annette Schou blev
knyttet til den daglige d rift og i en periode som
direktør.
Også på andre felter engagerede Schou-familien
sig. I 1991 købte den Gram Skovdistrikt på godt 800
hektar af kam m erherre, godsejer Peter Collet
Katholm. Her var et vældigt jagtdistrikt, og alt
tegnede lyst, indtil århundredets storm i december
Royal Oak Golf Klub. Klubhuset.

1999 væltede 350 hektar med træer. Det ville sige
27

Royal Oak kom af, at Kong Christian X i 1935
inspicerede m ilitæ rets efterårsmanøvre på netop
Jelsgaards marker, og i den anledning blev der på
marken plantet en kongeeg. Foto: Erik Andersen.
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Banen blev indviet den 9. maj 1992, hvor daværende
statsm inister Poul Schlüter sammen med Jakob
Schou Jespersen slog de første slag.
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konservative borgmester, Mike Legarth til byens
første og eneste æresborger for sin mangeårige ind
sats.
I forbindelse med Jørgen Schous ægteskab med
Birgitte Henneberg fulgte en stor interesse for heste
og springsporten, og gennem årene er der blevet
foretaget store udvidelser på fam ilie-dom icilet
Taagerup. Det om fatter bl.a. bygning af ridehaller med
tilhørende faciliteter. De to yngste sønner, Andreas
og Christian Schou blev også tidligt grebet af interes
sen for heste. Allerede som ponyryttere var de en del
af det danske landshold med adskillige danske og
nordiske mesterskaber til følge.
Den 27. september 1995 blev Andreas Schou
Efter studentereksamenen havde begge drengene et

udnævnt til Ridder af Dannebrogsordenen.

stort ønske om at fortsæ tte i branchen. I 2008 blev
ca. 80.000 kubikm eter fladefald, der måtte sælges

firm aet Schou & Skouboe A/S derfor etableret af

dels som palletræ, dels som tømmer. Det gav en

Jørgen Schou og Flemming Skouboe i fællesskab.

økonomisk øretæve på om kring 13 m illio ner kr.,

Idéen var at kombinere springsport og avl samt at

og selvom staten ydede tilskud, kostede det mere

skabe en sportsstald, hvor hestene m ålrettet blev

at rydde op og at plante, end tøm m ersalget kunne

uddannet mod den internationale springscene.

indbringe. Man stod nu over for en ny og spændende
udfordring: At skulle designe en ny skov. At det

Andreas og Christian Schou blev ansat til at realisere

projekt lykkedes, frem går med al ønskelig tydelig

dette mål. Da de nye stalde med tilhørende ridebane

hed af skovens flotte stand i dag. Produktionen er

og ridehal blev indviet i 2011 nåede firm aet en anseelig

igen god, og langt mere vildt, bl.a. en stor bestand af

størrelse med omkring 75 heste og 14 medarbejdere.

krondyr og dådyr, er kommet til.

Firmaet råder i dag over alle de faciliteter, der er
nødvendige for en optim al drift inden for sport, avl og

Ridder af Dannebrog og hestesport

form idling af konkurrenceheste. Schou & Skouboe A/S

Den 27. september 1995 blev Andreas Schou udnævnt

begyndte at arrangere stævner, og det første stævne

til Ridder af Dannebrogsordenen, og på sin 80-års

for både seniorer, ungryttere, juniorer og børn var

fødselsdag i 2006 blev han ophøjet af Vamdrups

DM-stævnet i 2011 på Tågerup. Et tilsvarende stævne
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Christian vinder af Nordisk Mesterskab for hold. 2008

Andreas vinder af DM på Chigaco.
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blev afviklet i de efterfølgende to år. Mesterskaberne

Jørgen Schous ældste søn, cand. mere. Jacob

i 2014 og 2015 er også berammet til at finde sted på

Henneberg Schou er ansat i firm aet BPI som trader.

Tågerup.
Schou-familien har neddroslet sit engagement i
Fra nytåret 2013 udtrådte Flemming Skouboe af de

isenkramvirksomheden og farve- og lakfabrikken,

hesterelaterede aktiviteter i Schou & Skouboe A/S, og

men Jørgen Schou er dog fortsat aktiv som bestyrel

hans ejerandel blev overtaget af Andreas og Christian

sesmedlem og som tilknyttet konsulent. Familien har

Schou. Selskabets navn blev ændret til Schou

i stedet engageret sig i andre forretningsområder,

Absolute Horses, der driver hingstestationen, mens

hvor dele af deres fritidsinteresser også er blevet

der blev etableret et sportsteam under navnet

udviklet til nye forretninger. Bevægelse, udvikling og

Absolute Horses, der er et samarbejde mellem fam i

transform ation har været kendetegnede for familiens

lien Jørgen Hallundbæk, stifter og hovedaktionær i

forretningsvirke i en 100-årig periode. Med de første

danske Welltec International ApS og familien Schou.

100 år bag sig er arvefølgen også sikret på fam ilie
siden. Schoufamilien er frem tidssikret i såvel fjerde,

Arvefølgen sikret

som femte generation. I 2013 blev Jacob Henneberg

I 2011 købte Schou & Skouboe A/S tillige 33% af ak

Schou gift med Karen Louise Wengler. Sammen har

tierne i fødevarevirksomheden BPI A/S (Best Poultry

de to sønner, Johannes fra 2010 og Laurits fra 2012.

International A/S). Selskabet driver global handel

Andreas Schou og Jannike West fik tillig e i 2013 en

med fødevarer, og sortim entet består, ud over kylling

søn, William, som yngste skud på stammen.

og m ejeriprodukter, blandt andet af lam, fisk samt
okse- og svinekød. Selskabet har 60 ansatte fordelt

Den ukuelige vilje, der fra første færd har været

på hovedkontoret på Østerbro i København, en af

familiens egentlig styrke, den enorme trofasthed,

deling i Middelfart, og kontorer og repræsentationer

hvormed den har omfattet firmaerne, og det

i bl.a. Argentina, Brasilien, Polen, Sverige, Tyrkiet,

legendariske loyale familiesammenhold, er nogle af

Ukraine og Makedonien. BPI A/S er drevet af salg

de ingredienser, der har ført til de store resultater,

og godt købmandsskab og deltager årligt i de store

og som er videregivet til næste generation.

fødevaremesser som Anuga i Køln, SIAL i Paris og
Gulfood i Dubai.
Jørgen Schou er formand for bestyrelsen i selskabet
der i øvrigt drives sammen med Ole M. Hansen, der
er hovedaktionær og administrerende direktør.
Jens Bolding er direktør i selskabet, og Birgitte og
32

Schou — 100 års familievirksomhed og -historie

Familien Schou samlet på Fænø til Bodil Schous 80 års
fødselsdag. Sommeren 2010.
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Kunst Kompost gennem tiden
1993-2013
Ruth Hartvigsen og
Tine Spangsberg Hansen

Kolding Kunst Kompost er historien om en
række entusiastiske kreative kunstnere, som
gik sammen om at skabe en række fæ lles ud
stillinger. I år kan de fejre 20 års jubilæ um , og
Ruth Hartvigsen fo rtæ lle r foreningens historie

Gruppebillede fra 2009.
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Kunstkomposten
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Kolding Kunst Kompost grundlægges i 1993

Kolding Kunst Kompost blev efterfølgende form elt

I 2013 er det 20 år siden, at Kolding Kunst Kompost

etableret som en ny åben forening, konstitueret med

så dagens lys. Det hele startede i foråret 1993, hvor

vedtægter og bestyrelse. Formålet var at fastholde

46 kunstnere anført af Bente Molin Malmfred satte

og videreføre ideen, der var opstået i forbindelse

sig sammen for at iværksætte et fælles projekt med

med festugen.

grobund i den enkelte kunstners individuelle kvali
teter og med det form ål at præsentere deres kunst

Kolding Kunst Kompost som forening

i Kolding Festuge 1993. Formålet var, at samle folk

Det er på mange måder i kraft af gruppen som en

der seriøst arbejdede med kreative udtryksform er

samlet enhed, at Kunst Komposten er slået igennem.

med henblik på at skabe fælles udstillinger. Netop

Man holder derfor også fast i princippet om, at de

det med at danne grobund for en udvikling af kunst

medlemmer, man optager, skal være seriøse om 

livet var et af stikordene og måske inspirationskil

kring deres arbejde uanset, om de har en længere

den til Vibeke Høgsbros navneforslag: KOLDING

varende uddannelse inden for området eller bare er

KUNST KOMPOST, som kunstnergruppen blev døbt.

drevet af lysten til at stå frem og vise deres kunst.

Navnet skulle signalere, at der var grokraft og grøde

Der censureres ikke i værkerne, men der er en

i Koldings kunstliv.

forventning om, at kunstnernes udstillede værker
"går i retning af en vis forståelsesmulighed visuelt eller

I forbindelse med Festugen i Kolding i 1993 afholdt

emotionelt uden behov for en forskruet intellektualise-

Kolding Kunst Kompost flere separate udstillinger i

rende forklaring".

Kolding og omegn. En af udstillingerne var Verdens
Længste Galleri, en udstilling af billedkunst og

"Den enkle menneskelige kraft til at skelne er basis for

keramik hos de forskellige erhvervsdrivende i

al kunst, men når kunsten kræver en forklaring, er der

Jernbanegade. Her blev der foretaget en opmåling

altid noget muggent ved den"(H. Moore/Storm P.)

af gadens længde med det form ål at søge optagelse
i Guinness Rekordbog. Den del af projektet lykkedes

De enkelte kunstnere deler en passion og glæde ved

dog ikke. Andre steder rundt i byen blev der arran

kunst, men er man medlem af kunstnergruppen

geret fæ llesudstillinger og åbne værksteder, bl.a.

forventes det også, at man tager del i foreningen

Rakubrænding i Boligfonden Bikubens lokaler, en

arbejde, som blandt andet omhandler planlægning,

udstilling af Selvportrætter i Set. Jørgens Gård samt

gennemførelse og evaluering af foreningens udstil

en fæ llesudstilling i AOF's Kursuscenter i Sønder

linger. Alle opgaver i forbindelse med en udstilling

gade. For at gøre opmærksom på den nye kunst

varetages af medlemmerne. Arbejdsopgaverne

nergruppe og dens udstillinger i festugen blev der

bliver delt ud på forskellige grupper herunder en

publiceret en plakat designet af Mogens Leander.

udstillingsgruppe, som finder gæsteudstillere, ferni36
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Opmåling af Jernbanegade 1993.
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seringstalere og ordner det praktiske i forbindelse

Gerhard Schwarz - Frontfigur og ildsjæl

med udstillingen, en PR-marketingsgruppe, der

i perioden 1993-2004

sørger for al PR op til udstillingen, en administrativ

Gerhard Schwarz har i en stor årrække med sit store

gruppe, der sørger for budget, støtteansøgninger,

engagement præget Kolding Kunst Kompost. I perio

indkalder til møder osv., en praktisk gruppe, som

den 1993-2004 var det Gerhard Schwarz, der med sin

tager sig af indkøb til fernisering, koordinering af

iværksættelse af keramiske fæ llesprojekter, enga

oprydning og rengøring efter udstillingen.

gement og ideer til udstillingstem aer, happenings
og udstillingsprojekter både lokalt og i andre byer,

Rent adm inistrativt fungerer foreningen (som så

tegnede Kolding Kunst Kompost.

mange andre foreninger) med vedtægter og en årlig
generalforsamling. I Kunst Komposten mødes man

Foruden de keramiske fæ llesprojekter var

desuden en gang om måneden, hvor der blandt an

Gerhardts personlige kunstværker, som han del

det brainstormes over temaer til udstillinger. Ifølge

tog med ved alle udstillinger helt unikke. Gerhards

vedtægterne skal der afholdes en forårsudstilling

iderigdom samt store engagement og arbejdsindsats

hvert år med udstilling af nye ikke tidligere udstil

med de mange fæ llesprojekter, der fandt sted igen

lede værker. Derudover afholdes der ofte en udstil

nem årene, var enorm. - Og sammen med de mange

ling i forbindelse med kulturnatten.

unikke keramiske værker, som Gerhard skabte til de
talrige udstillinger, var det set i sin helhed ubetinget

Formænd gennem tiden

årsagen til, at Kolding Kunst Kompost i de år blev så

Kolding Kunst Kompost har fra sin begyndelse i

kendt og anerkendt i Kolding, som tilfæ ldet var.

1993 til i dag haft flere forskellige formænd. Jenny

Desværre måtte Gerhard af helbredsmæssige

Malberg var foreningens første formand i perio

årsager stoppe med at være aktiv i Kolding Kunst

den fra 1993-1996. I perioden 1996-2007 var det en

Kompost, hvilket efterlod gruppen med et stort

række af forskellige formænd, der satte deres præg

tom rum og savn. Gerhard blev senere udnævnt som

på Kolding Kunst Kompost: Jens Martin Pedersen,

æresmedlem.

Mulle Ravn, Gerhart Schwarz, Vibeke Parbo, Bente
Molin Malmfred og Karin Ohrt Nielsen. I 2007 og

Udstillinger: Et ønske om skabertrang,

frem til 2013 var Ruth Hartvigsen formand. I dag

dialog og interaktion

har foreningen en delt bestyrelse med deltagelse af

Udstillingerne gennem årene har været mange, og

Karin Ohrt Nielsen, Birthe Jensen og Birgitte Gade.

det bliver desværre for omfattende at beskrive dem
alle her. Håbet er dog, at de udstillinger, der er taget
med giver et dækkende billede af arbejdet i denne
initiativrige kunstnergruppe.
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Gerhard Schwarz.

Krukkeskulptur af Gerhard Schwarz.

Det, der har været og stadig, er kendetegnet for

beskrev skulpturen som: "En mangfoldighed af for

Kunst Kompostens udstillinger er, at de tager ud

m er og tanker. En skulptur, fyldt med udtryk af livets

gangspunkt i et tema. Ser man på nogle af de

aspekter, til glæde og inspiration for beskueren". Der

keramiske projekter under ledelse af Gerhard

blev til anledningen udgivet en lille bog, hvori kunst

Schwarz fra perioden 1994-2001, ser man et tydeligt

nerne i digtform beskrev de af skulpturens elemen

ønske om at skabe i fællesskab og måske også et

ter, som den enkelte havde bidraget med. Kolding

ønske om at sætte et varigt minde. Derudover viser

Kommune købte efterfølgende skulpturen, som i

gruppen også gennem mange af deres udstillinger

dag kan ses i Den Geografiske Have. Kunstprojek

et ønske om at være i dialog med deres nærmiljø.

terne fra 1996 Luftkastellet og fra 1999 Projekt 2000

Et eksempel på dette var skulpturen Kompostbunke,

Unika Teskåle blev ligeledes lavet af gruppen i fæ l

en keramisk kom postskulptur, som blev lavet af

lesskab. Projektet 2000 Unika Teskåle var tænkt som

gruppens 20 m edlemm er i 1994. Gerhard Schwarz

en hyldest til årtusindeskiftet. Gerhard Schwarz
39

Unika Teskåle udstilles i Borgerhuset i anledning
af årtusindeskiftet.
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Kompostbunke fra 1994. Skulpturen kan i dag ses i
Den Geografiske Have.
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Nattens Konge og Nattens Dronning fra 2001.
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drejede de 2000 teskåle, som efterfølgende blev de

forme til en figur, som efterfølgende blev fastgjort

koreret med glasur af nuværende og tidligere med

på to skulpturhoveder, som Gerhard Schwarz i

lem m er af Kunst Komposten, der var inviteret til

forvejen havde lavet. Ved en reception på Hotel

at deltage i projektet. Arbejdet foregik på Gerhards

Cornwell i 2002 blev de to skulpturhoveder, Nattens

keramiske værksted i Nørre Bjert, hvor kunstnerne

Konge og Nattens Dronning, overdraget til Kolding

vinteren igennem valfartede til i en lind strøm, når

Teater, hvor de stadig står den dag i dag i deres

der indim ellem det daglige arbejde og andre gøre

glasmontre i Teatergalleriets foyer.

mål var tid til at dekorere teskåle. I forbindelse med
årtusindeskiftet blev vinterens store arbejde udstil
let i Det gamle Borgerhus, hvor folk måtte stå i kø
for at komme til at købe de fine skåle.
Gennem flere af Kunst Kompostens udstillinger
har gruppen desuden vist et ønske om at indgå i en
interaktion med byens borgere om at skabe. Det
kunne man blandt andet se ved udstillingen i 1998 En KulturnatsudstiUing i Det Gamle Borgerhus, hvor
de besøgende kunne opleve små 20x20 m iniature
billeder. Uden for Borgerhuset var der opsat et stort
lærred, som gav byens borgere muligheden for at
Keramisk relief fra 2001.

lege billedkunstnere for en aften. Det gav såvel børn
som voksne mulighed for at udfolde sig med fantasi,
farveglæde og finde skjulte talenter frem. Det fæ r

I forbindelse med kulturnatsudstillingen Keramisk

dige farverige og abstrakte fæ llesm aleri udført af

relief fra 2001 kunne interesserede få udleveret en

byens borgere, overgik senere til privateje. Sidst på

lille firkant 1er, som de kunne lave en personlig

året - i september - deltog Kunst Komposten som

dekoration på. Fællesprojektet blev efterfølgende

gæsteudstillere i Kunstkreis Preetz, en kunstner

fæ rdiggjort af Gerhard, der glaserede og brændte

sammenslutning i den nordtyske by, Preetz.

de små m ini-relieffer, som derefter blev samlet til
et stort relief. Pladsen foran Borgerhuset var ved

Kulturnatsudstillingen i 1999/2000 Nattens Konge og

denne lejlighed omdannet til et Mini-Montmartre,

Nattens Dronning var endnu et projekt med del

med parasoller, lyskæder, cafeborde, harm onika

tagelse af byens borgere. Her kunne forbipasse

musik, rødvin, fest og glæde.

rende få udleveret en lille klump 1er, som de kunne
43

Mini M ontmartre foran Borgerhuset i 2001.
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En anden måde at søge dialog og interaktion med by
ens borgere blev forsøgt i forbindelse med u d stillin 
gen i 2005 -Det er ganske vist, hvor Kunst Komposten
i forbindelse med H.C. Andersens 100 års fødselsdag
arrangerede forskellige events i Borgerhuset under
ledelse af gruppens mangeårige medlem, Bente
Molin Malmfred. På udstillingen blev vist m alerier og
keramiske skulpturer med forskellige fortolkninger
af H.C. Andersens eventyr. Gæsterne til ferniseringen
kunne vinde et billede ved at gætte på, hvilke even
tyr, der lå bag de m alerier af H.C. Andersens eventyr,
som kunstnerne individuelt havde fortolket. Børn fra

Udstillingen blev åbnet af daværende borgmester

Vonsild Sogneskole deltog som gæ steudstillere med

Per Bødker Andersen.

fantasifulde tegninger af H.C. Andersens eventyr og
børn fra Vonsild skoles SFO deltog med forskellige

hvor det var nedfældet, at kun kunstnere med bopæl

spisebordsstole, der ved hjælp af fantasi og maling

eller anden tilknytning til Kolding kunne søge om

var omdannet til eventyrstole.

optagelse. Et andet øjeblik af stor betydning var, da
foreningen i 2009 fik mulighed for at udstille i udstil

Milepæle i Kunstkompostens historie

lingslokalerne Nicolai Kunst & Design i Nicolai. På

Udover de mange udstillinger begået af Kunst

ferniseringsdagen gik gruppen rundt i byens gader

Komposten i årenes løb, har der sideløbende været

iført farverige håndmalede dragter.

flere betydningsfulde øjeblikke i Kunst Kompostens
historie. Her kan blandt andet nævnes, da foreningen

Foreningens 10- og 20- års jubilæ er er ligeledes

i 2007 ændrede navn fra Kolding Kunst Kompost til

mærkedage i foreningen historie. Kunst

Kunst Kompost. Efter kom m unesam m enlæ gninger

Komposten fejrede 10 års jubilæ um med udgivel

ne i 2007, blev ordet Kolding fjernet fra logoet, så fo r

sen af et Jubilæumskatalog med en præsentation

eningen fremover kom til at hedde Kunst Kompost.

af Kunst Kompostens medlemmer, samt en be

En beslutning, der ikke var ubetinget enighed om i

skrivelse af de forløbne 10 års kunstudstillinger og

gruppen af flere grunde. Baggrunden for ændringen

keramiske projekter.

af navnet var, at Kunst Kompost skulle signalere, at
kunstnere udenfor Koldings grænser nu kunne søge

I 2013 fejrede Kunst Komposten sit 20 års Jubi

om optagelse i Kunst Komposten, hvilket ikke tid li

læum med en jubilæ um sudstilling i Nicolai Kunst &

gere havde været m uligt på grund af vedtægterne,

Design, derved den lejlighed havde et rekord stort
45

antal besøgende. I anledningen af 20 års jubilæ et

nem årene, som har været med til at skabe ram 

blev der udgivet et Jubilæ umskatalog. På fernise

merne for den udvikling af kunstlivet i Kolding, som

ringsdagen gik gruppens m edlemmer, anført af en

var ønsket og form ålet fra begyndelsen i 1993.

saxofonspiller rundt i byens gader og delte flyers
ud. Ruth Hartvigsen indledte ferniseringen med et
lille historisk causeri, hvorefter By- og Udviklingsdi
rektør, Thomas Boe, holdt åbningstalen.
Kunst Kompost i dag
Der var nok ikke mange, der i 1993, havde forestillet
sig, at Kunst Komposten i 2013 ville kunne fejre 20
års jubilæ um . I dag er der ingen tilbage fra starten i
1993, men der har igennem alle årene været det fa
ste grundprincip, at når nogen gik ud, skulle andre
ind, så m edlem stallet nogenlunde konstant har
kunnet holdes på 15-20 pers. Den skiftende med
lemsskare har igennem årene tilfø rt gruppen ny
inspiration, dynamik og energi. Der har desuden
været en stæ rk vilje til at fastholde, at der i Kolding
er brug for en kunstgruppe som Kunst Komposten.
Det skal ikke mindst ses i lyset af den store fo lk 
elige opbakning som mange Koldingborgere har
tilkendegivet ved trofast at troppe op ved de mange
udstillinger og arrangem enter, der har fundet sted
gennem årene.
I dag kan foreningen se tilbage på et 20 års ju b i
læum, der har været kendetegnet ved en dynamisk
kunstnergruppe, der har søgt at samle folk, der
seriøst arbejder med kreative udtryksform er og
som et folkeligt modstykke til den mere etablerede
del af byens kunst - og kulturinstitutioner. Det har
givet sig udslag i en lang række udstillinger op gen
46
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Gruppebillede i anledning af 10 års jubilæ et.
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Kolding Håndboldklub - 50 år
Bent Ginnerskov Jensen

Kolding Håndboldklub fyldte 50 år den 8.
august 2013, men klubben er i virkeligheden
et par år ældre, idet den startede med at hedde
Alpedalens Boldklub, da man holdt til på en
græ sm ark i Alpedalen. Efter en lidt vanskelig
start fo r Kolding Håndboldklub er det lykkedes
at etablere sig i håndbolddivisionerne, og
klubben har desuden spillet flere sæsoner i
den bedste danske håndboldrække. Den nu
værende formand Bent Ginnerskov Jensen
fo rtæ lle r om klubbens mange udfordringer
og sejre.

Parkhallen i 1991, hvor klubben har hørt til siden
1980. Foto: Ludvig Dittman.
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Det hele begyndte med en flok unge håndboldglade
mennesker, der gerne ville spille håndbold om som 
meren. Om vinteren spillede de i Kolding IF eller i
forskellige omegnsklubber, men i Kolding IF fandt
man så ud af, at sommerhåndbold var til skade for
udviklingen, så det blev forbudt. Derfor måtte man
starte en ny klub, som blev kaldt Alpedalens Bold
klub, opkaldt efter stedet, hvor man fandt et stykke
græs, hvor der kunne laves til en bane.
Alpedalens Boldklub
Alpedalens Boldklub var en lille forening, der om
sommeren havde samlet nogle af byens bedste
seniorspillere, som havde købt et par tomme bygge
grunde og etableret en håndboldbane. Derudover var
der en sommerrevy, bankospil og masser af fester.

Alpedalens damehold på håndboldbanen, der blev

I denne klub samledes de bedste spillere fra byens

etableret på nogle tomme byggegrunde.

omegnsklubber, og blev enige om at starte
ganske vist fået en tid i Vingstedhallen, men dels

for sig selv.

skulle man køre 20 km for at komme dertil, dels var
De mange unge talenter blev, sammen med nogle

det kun en gang om ugen fra kl. 23 til 24. Det blev

lidt ældre og erfarne spillere til et meget stæ rkt

alligevel for meget for spillerne. Hermed var kimen

hold. Holdet var dominerende i Vejle Amts som

lagt til grundlæggelsen af klubben.

m erturneringer og ved de mange sommerstævner,
som dengang var velegnet til at udvikle talenterne,

I 1961, da Alpedalens Boldklub udelukkende dyrke

og som sam tidigt skabte holdånd og socialt samvær.

de sommerhåndbold, havde klubben således ingen

Men spillerne måtte ikke spille i Alpedalen om som

banerettigheder i Kolding. Så et samarbejde med

meren og i KIF om vinteren, og for at få træ ningstid i

blandt andet Kolding Boldklub og bokseklubben

Kolding var det nødvendigt at blive flyttet til Kolding

AIK blev forsøgt, men forskellige omstændigheder

Kommune. Alpedalen lå på daværende tidspunkt i

gjorde, at dette ikke lykkedes.

Harte-Bram drup Kommune - udenfor Kolding
Kommune, hvilket betød, at klubben ikke kunne
få lokaler eller tilskud til klubben. Klubben havde
50
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Tunneys folkevognsvarevogn, som blandt andet blev
brugt til at køre ynglingeholdet til kampe.
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tonhal, der lå på Østerbrogade. Kolding Håndboldklub

Den 8. august 1963 blev Kolding Håndboldklub der

blev ved klubbens start tilm eldt Jysk Håndbold

for stiftet med Leif 'Rassi' Rasmussen som formand.

Forbund, hvor man fik lov til at starte i serie 3, da

Den øvrige bestyrelsen bestod af Ketty Petersen

man som Alpedalens Boldklub havde opnået nogle

(kasserer), Jens Boysen (sekretær), Ingolf Larsen

flotte resultater. Man havde blandt andet slået AGF’s

(næstformand), Inge Lise Johansen, Bent Sielemann

daværende 1. divisionshold i en træningskamp.

og Per Andersen.
Efterhånden som Kolding Håndboldklub blev aner
kendt som håndboldklub, fik man tild elt flere tim er
i Badmintonhallen. Men det var ikke m uligt at spille
turneringskampe der, da banen var for lille. Det var
faktisk livsfarligt at spille i den gamle Badmintonhal
på Østerbrogade, for hvis bolden ramte overliggeren,
kunne den flyve op og smadre hallens lamper, så
glasskårene faldt ned på banen. Kampene måtte der
for afvikles i KIF-hallen på Tvedvej.
Håndbold i den gamle badmintonhal, som Kolding
Håndboldklub måtte fraflytte, da der var fare for

Sportslig succes

at blive ram t af glasskår, hvis bolden ramte

På det sportslige felt gik det forrygende fremad. Her

loftslam perne.

reholdet spillede sig igennem til serie 1, hvor holdet
spillede i nogle år, indtil de rykkede op i den daværen

Kolding Håndboldklub havde fra starten stærke

de kvalifikationsrække. Noget af baggrunden for den

seniorhold og et af landets stærkeste herreyng-

sportslige fremgang var, at Kongreshallen blev bygget

lingehold. Ynglingeholdet blev træ net af Tunney

og Kolding Håndboldklub fik tild elt 2 aftener om ugen.

Knudsen. Spillerne blev kørt til kampene i Tunneys

Det træningsmæssige og klubmæssige tilhørsforhold

gamle folkevognsvarevogn. Sæderne bag i vognen

blev da styrket med det faste tilhørssted.

bestod af ølkasser, og der var ingen varme i bilen.
Der blev aldrig spillet på hjemmebane, da klubben

Klubbens ungdomsarbejde blomstrede med mange

ikke havde en hjemmebane.

flotte resultater til følge. Kolding Håndboldklubs

Året efter startede ungdomsafdelingen, der trænede

damer spillede sig ligeledes op gennem rækkerne og
kom i kvalifikationsrækken. Årene i Kongreshallen

i Aalykkeskolens gymnastiksal. Seniorholdene træ 

betød derfor meget for etableringen af klubben.

nede enten i Vingstedhallen, eller i Koldings badmin

Økonomisk var det selvfølgelig svært at starte en
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Den afgørende kamp i Parkhallen i 1983, hvor KH
oprykkede til 1. division. Jan Frederiksen afslutter
på mål. Foto: P. Thastum.
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Glædesrus efter den afgørende kamp i 1983. Fra
venstre med armene oppe er det Henning Roed og
Flemming Hansen. Foto: P. Thastum.
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håndboldklub. Kolding Håndboldklub startede tid 

Kolding Håndboldklub har siden 1974 ikke været

ligt med bankospil på Slotshotellet og senere i FDBs

ude af divisionerne, og i sæsonen 2001-2002 var

lokaler og på Hotel Kolding. Bankospillene var i

Kolding Håndboldklubs herrer igen i øverste række,

mange år Kolding Håndboldklubs væsentligste ind

som nu hed Håndboldligaen. Det var en stor ople

tægtskilde. Iderigdommen var dog så stor, at klub

velse, men også en stor mundfuld. De øvrige hold i

ben arrangerede mesterskaber for pigtrådsorkestre.

ligaen var professionaliserede, mens det i Kolding
Håndboldklub skulle klares af frivillige. Det gav

Kolding Håndboldklub i divisionerne

nogle udfordringer, blandt andet i form af nogle

Den 11. marts 1974 lykkedes det at opnå divisions

lange arbejdsdage. Først på job og derefter klub

status for Kolding Håndboldklubs herrer, idet holdet

arbejde og en gang im ellem lange busture til f. eks.

rykkede op i 3. division. Oprykningen blev i øvrigt

København en hverdagsaften. Klubben formåede at

belønnet med en tu r til Spanien af det daværende

samle 11 point i sæsonen og slog blandt andet et af

Daugård-Rejser.

de førende hold i Håndboldligaen, GOG i Parkhallen.
Det var dog ikke nok, og klubben fik kun en enkelt

Holdet, der gav Kolding Håndboldklub divisionssta

sæson i den bedste række. I dag spiller Kolding

tus i sæsonen 1973-74, bestod blandt andet af:

Håndboldklubs herrer i 3. Division.

Arne Prangsgaard, Jørgen Jessen, Erwin Kock, Kaj
Madsen, Mogens Roed, Flemming Andersen,

Også KHs damer er i divisionsrækkerne. Efter

Mogens Carlsen, Hans A. Nissen, Jørgen Busk,

mange års tilløb i Jyllandsserien rykkede damerne

Søren Hansen, Leif "Rassi" Rasmussen, Jørgen

op i 3. division i sæsonen 2011-12. Holdet, der gav

Mathiesen.

Kolding Håndboldklub divisionsstatus i sæsonen
2011-12 bestod blandt andet af: Line Sørensen,

I 1979/80 skete det næste store spring for klubben,

Henriette Næss-Schmidt, Kirstine Næss-Schmidt,

da man fik bygget hallen på Fynsvej - KH-hallen.

Kristine Sloth Thomsen, Kirsten Colmor, Kirsten

Dette medførte desværre en række æ rgrelser af

Jacobsen, Pia Jessen, Eva Bauer, Lena Johansen,

økonomisk art, men problemerne blev løst. Kolding

Kathrine Krath, Camilla Cæsar Christiansen.

Firma Sport blev medindehaver og hallen kom til at
hedde Parkhallen. Men det vigtigste var, at der blev
ro omkring Kolding Håndboldklubs tilholdssted.

Nu er holdet i gang med sin anden sæson i 3. divisi

Nye spillere kom til klubben, og herreholdet rykkede

on. Det er byens højst placerede damehold i hånd

op i 2. division, og i 1982/83 blev det endda til opryk

bold. Kolding Håndboldklubs dameafdeling er i de

ning til 1. division, som på daværende tidspunkt var

senere år vokset meget medlemsmæssigt.

øverste række. Her var holdet i 2 sæsoner.
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1997, hvor der bl.a. kom en m inihal og et aktivitets
lokale, er denne afdeling i klubben vokset sig stor
og hedder i dag House of Movement med mange hold
fra mandag til torsdag. Der har igennem årerne
været mange forskellige instruktører og mange
forskellige hold.
Ungdomsafdelingen og fremtiden
Igennem de 50 år, som Kolding Håndboldklub har
bestået, har der været mange spillere i ungdoms
Kolding Håndboldklub var blandt andet m edarran

afdelingen. Medlemstallet har dog svinget meget

gør af Open Air-koncerterne, som blev holdt i

gennem tiden. Da Kolding Håndboldklub holdt til

Byparken Øst. Foto: Orla Lund.

i Kongreshallen, gav det en stor fremgang i ung
domsafdelingen. På et tidspunkt havde klubben
26 ungdomshold. Mange har lagt et stort arbejde i

Open Air koncerter

ungdomsafdelingen igennem årerne. Det er jo her

I 1993 startede Kolding Håndboldklub med at a r

fra de kommende seniorspillere skal komme. Derfor

rangere Open Air koncerter. Det foregik i Byparken

har det sociale samvær også spillet en vigtig rolle. I

Øst på Kristi Himmelfartsdag. En enkelt gang midt i

mange år var der således ferieture for ungdomsaf

1990-erne havde Kolding Håndboldklub koncert på

delingens m edlem m er i både Danmark og udlandet.

Kolding Stadion med Tina Tuner og Smokie. Men det
var Open Air koncerterne i Byparken, der var om

Konkurrencen mellem klubberne er stor i dag. Men

drejningspunktet i mange år. Mange forskellige, både

det er vigtigt for en klub at have en god ungdoms

kendte og mindre kendte kunstnere, har optrådt ved

afdeling. Kolding Håndboldklub er derfor heldig at

koncerterne i Byparken. I de senere år er koncerter

have nogle gode folk i spidsen for ungdomsaf

ne flyttet til Amfiscenen bag Geografisk Have.

delingen, som kan sikre klubben fortsat udvikling
blandt de næste håndboldgenerationer i Kolding.

Aerobicafdelingen
I 1993 startede Kolding Håndboldklub en ny afdeling
med aerobic på programmet. Den første aerobicinstruktør var Vibeke Dalby. Træningen foregik i
Pædagogseminariets hal på Dyrehavevej eller på
Dyrehaveskolen. Med udvidelsen af Parkhallen i
56

Kolding Håndboldklub - 50 år

Aerobicafdelingen, som blev oprettet i 1993, i gang
med træningsøvelser.
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50 år i Geografisk Have
Erik M øller-Jensen

Den 1. april 2013 kunne Geografisk Have fejre 50
års jubilæ um . Historien om Geografisk Have er
historien om en innovativ og enestående plante
skoleejer, en fremsynet kommune, dedikerede
medarbejdere og en engageret venskabsfor
ening. Det er også historien om, hvordan en
planteskole, som blot var en af byens mange
planteskoler, på 50 år udviklede sig til at blive
en af Koldings største turistattraktioner.

Geografisk Have.
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Aksel Olsen - Havens grundlægger
Aksel Olsen (1887-1982) blev uddannet på sin faders
(Thomas Olsen) og D.T. Poulsen planteskoler. Efter
endt uddannelse tog han i en periode til Tyskland,
hvor han arbejdede som medhjælper på en række
tyske planteskoler. Da han vendte hjem fra Tyskland,
købte han i 1917 et 14 tdr. land stort areal syd for
Kolding, som i daglig tale gik under navnet Sibirien.
På arealet opførte han ejendommen Brændkærhøj
med tilhørende planteskole.
Olsens planteskole var, til at begynde med, en helt
traditionel planteskole. Ret hurtigt begyndte Olsen
im idlertid at eksperimentere med frø og planter,
som han fik tilsendt gennem et stort netværk af
botanikere fra det store udland. Eksperimenterne
betød, at planteskolen med tiden udviklede sig til
også at være forsøgs- og studiehave. I en traditionel
planteskole bliver planterne norm alt sat, så fo r
skellige sorter af samme art står sammen. Olsen
syntes im idlertid, at planterne trivedes bedst, når de
stod sammen med planter, som stammede fra det

Aksel Olsen i Den geografiske Have 1963.

samme geografiske område. Dermed var ideen til

Foto: Kolding Folkeblad.

en geografisk inddelt have opstået.
Olsen indførte mange af de planter, som vi i dag
Til at begynde med fremdrev Olsen de mange ekso

finder i de danske parcelhushaver. Blandt de

tiske arter i området omkring Brændkærhøj, men

mange arter finder man ikke mindre end 90 sorter

pladsen blev snart for trang. Olsens planteskole

af rhododendron og 40 forskellige roser. Derudover

var opdelt i 8 afdelinger. Den 7. afdeling, som lå i et

skabte han også mange nye arter, som var egnede

meget kuperet terræn, var ret uegnet til plantesko

til havebrug i det tempererede og fugtige danske

le. Olsen døbte, med henvisning til afdelingens nr.,

klima. Mest kendt blandt haveejere er han dog nok

området Syvdalen og her indrettede han derefter sin

for indførelsen af den gule og den sorte bambus til

geografiske have.

Danmark.
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Lille Boskoop

om råder med Sydvestasien, Sibirien, Manchuriet og

I gamle dage blev Kolding kaldt Lille Boskoop i plan

Korea i den nordvestlige del.

teskole- og botaniske kredse. Boskoop, som ligger
i Holland, er verdens største og vigtigste blom ster

I kommunen gjorde man sig en del overvejelser an

producerende område og huser ikke mindre end

gående havens frem tidige status. Skulle Geografisk

774 gartnerier og planteskoler. Helt så mange har

Have være en turistattraktion, hvor man opkrævede

Kolding selvfølgelig aldrig kunnet mønstre, men det

entré eller skulle den være en åben park ligesom

er alligevel imponerende at tænke på, at der i 1935

byens øvrige grønne områder? Skulle haven ude

lå ikke mindre end 41 planteskoler og erhvervsgart

lukkende være en geografisk have eller skulle man

nerier i området. Et antal som, set ud fra danske

udvikle andre attraktioner som supplement til de

forhold, fuldt ud berettiger tilnavnet. Udenfor bota

geografisk inddelte beplantninger?

niske kredse kendes Boskoop nok bedst fra æble
Resultatet af overvejelserne blev den have vi kender

sorten Belle de Boskoop.

i dag med entré og andre attraktioner som f.eks.
Geografisk Have 1963-1976

Rosenhaven. Olsen havde form entlig foretrukket en

Kolding Kommune overtog størstedelen af A k

anden løsning med en geografisk have uden roser,

sel Olsens Planteskole d. 1. april 1963. Prisen for

idet den brød med Olsens oprindelige ide omkring

arealet var 335.000 kr., hvilket var en anseelig sum

den geografiske have. Set i bakspejlet synes der

i datidens penge. En mindre del af det oprindelige

dog ikke at være tvivl om, at kommunen valgte den

areal blev videreført som planteskole. Først af Aksel

rigtige løsning. Oprindeligt budgetterede man med,

Olsen selv og senere af hans datter Anna Thora

at der ville komme omkring 15.000 gæster i haven

Olsen, som drev planteskolen indtil 1999.

om året. I dag ligger det årlige besøgstal på op mod

Oprindeligt var det geografiske indslag i Olsens

70.000 gæster. Ydermere blev Geografisk Have i

Planteskole begrænset til området ved Syvdalen. De

2006 optaget blandt attraktioner i Kolding Kanon -

første år efter kommunens overtagelse gik der

vel at mærke på en flot 2. plads.

for med at omdanne størstedelen af den tidligere
planteskole til en geografisk have. Til denne opgave

Bollerup - haveinspektør 1976-1989

ansatte man Aksel Olsen som konsulent. De følgen

Niels Juel Bollerup (1919-2005) stammede fra Vide

de år planlagde og gennemførte Olsen en betydelig

bæk mellem Herning og Ringkøbing. Han begyndte

udvidelse af Kina-afdelingen i den østlige del af ha

sin gartneruddannelse i Herning, men flyttede sene

ven. Derudover blev der oprettet nye afdelinger med

re til Kolding, hvor han i 1946 etablerede Danmarks

japanske og nordamerikanske planter i den vestlige

første selvbetjenings-planteskole og efterfølgende

og sydlige del af haven, samt helt nye geografiske

en internationalt kendt plantebutik. Efter 30 år
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I 1980 opførte tømrervæ rkstedet i Kommunens
Materialegård et nyt indgangsparti til Geografisk
Have som erstatning for den gamle kiosk. Indgangs
partiet blev lavet i elementer og havde både kontor til
inspektøren, opholdsrum, kiosk, lagerlokale og
toiletter. Taget blev belagt med græstørv. En frem sy
net og m iljørigtig løsning. Dels afspejler indgangs
partiet havens grønne image og derudover betyder
græstørvene, at mindre regnvand ender i kloakken,
hvilket m indsker mængden af spildevand. Under
arbejdet med at fjerne den gamle kiosk opstod der
et uheld, som betød, at bygningen nedbrændte.
Niels Ju el Bollerup ved ansættelsen som havein

Branden beskadigede et stort egetræ, som stod ved

spektør i 1976. Foto: Kolding Folkeblad.

indgangen. Træet, som stadig står ved indgangen,
blev i 1993 omdannet til en smuk træ skulptur (Fugle-

afhændede han sin planteskole og blev haveinspek

træet, Opus Vultur) af den kendte LandArt-kunstner

tør i Den geografiske Have. Bollerup havde allerede

Jørn Rønnau.

en vis tilknytning til haven, inden han blev ansat i
1976, da han havde været involveret i anlæggelsen

En have for store og små

af Rosenhaven i 1968.

Lige siden Kolding Kommune overtog Geografisk
Have har man haft fokus på, at haven skulle være for

Bollerup var underlagt nogle ret stramme budget

alle - både entusiastiske haveejere, en bredere kreds

ter, men i kraft af sin opfindsomhed fik han alligevel

af haveinteresserede og sidst, men ikke mindst,

tingene til at hænge sammen. Med simple midler,

børn.

som f.eks. udlægning af træ flis og opgravet søma
teriale, lykkedes det ham at reducere udgifterne

For at glæde havens mindste gæster anlagde man en

til renholdelse af havens bede med 30-50 %. En

dyrefold med geder i havens sydlige del. Dyrefolden

metode som mange af nutidens haveejere sikkert

stod klar i forbindelse med havens åbning i 1968,

kan nikke genkendende til. En dag så han to gamle

men blev i 1976/77 flyttet til dens nuværende place

og udtjente traktorer i kommunens materialegård.

ring - lige indenfor indgangen i den nordlige del af

Bollerup så straks mulighederne i de to kasserede

haven. Dyrefolden huser bl.a. geder, kaniner, grise

traktorer, som han straks fik renoveret og indlem 

og æsler, som børnene kan klappe og kæle med.

met i havens maskinpark.

I forbindelse med flytningen af dyrefolden i 1976
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Æsler i dyrefolden.

Fugletræet, Opus Vultur ved indgangen til
Geografisk Have 2003. Foto: Peter Drescher Jensen.
opførte man også et voliere med mange forskellige

Tømrerværksted. I dag har Geografisk Have hele to

fugle. Udover kanariefugle, papegøjer og undulater

legepladser. Den ene er for de mindre børn og ligger

finder man blå stær, finke, grøntoppet turako, præ

bag jasminhækkene ved Staudehaven. Den anden er

rieugle og pragtperleskæ gfugl og ikke mindst de to

for de lidt større børn og ligger ved Havecaféen. Det

Beostære Buster og Belinda i volieren.

seneste skud på stammen af attraktioner for børn
er Junglestien, som i 2009 blev anlagt i den sidste

Siden 2013 har man afholdt arrangementet "Dus

rest af Aksel Olsens gamle planteskoleareal. Ideen

med dyrene” , hvor Geografisk Haves dyrepasser

bag Junglestien er, at børn gennem leg og læring

guider børn og voksne rundt blandt havens dyr.

kan gå på opdagelse blandt de mange spændende og

Et sæ rligt tiltag for de mindste børn er Dagplejens

sjældne planter, som stadig står, som da Olsen i sin

dag (2001). Dagen henvender sig til kommunens

tid plantede dem.

børn fra 1-3 år, som får en dejlig og anderledes dag
med masser af aktiviteter sammen med deres dag

Idéhaverne

plejere og havens gartnere.

Idéhaverne ligger syd for væksthusene og dyrefold
en. Det daværende byråd mente ikke, at Geografisk

Lige siden åbningen i 1968 har der været lege

Have helt indfriede de forventninger, man havde

plads i Geografisk Have. Legepladsen blev i m id

til haven som turristattraktion. Der skulle mere til

ten af 1970’erne renoveret af Kolding Kommunes

og her opstod idéen om små idéhaver. Tanken bag
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haverne var, at de skulle være inspirerende og vise

nye og anderledes stauder efter idé af havearkitekt

tidens skiftende trends indenfor parcelhushaver.

L.J. Jørgensen. De mest populære idéhaver i 2010

Den første have (staudehaven) blev anlagt i 1979.

var Dahliahaven, Staudehaven, Legepladshaven og

I de efterfølgende år blev der anlagt yderligere en

Blomsterengen.

række haver. En af haverne var en sansehave, så
blinde og synshandicappede også fik mulighed for

Det seneste skud på stammen af idéhaver er Anti-

at nyde planterne i Geografisk Have. Sansehaven

stresshaven, som ligger mellem Krydder- og Læge

blev anlagt i 1981 og efterfølgende omdannet til

urtehaven og Rosenhaven. Haven, som blev anlagt i

Sommerblomsthave (1998) og senere til Dahliahave

2010, er tegnet af M. Høgså. Inspirationen til haven

(2002).

kom m er fra Københavns Universitets terapihave
Nacadia og Sveriges Landbruksuniversitets Alnarps

Gennem tiden er der sket en løbende udskiftning

rehabiliteringträdgård i Malmø.

i haverne. Blandt de mange skiftende havetyper
kan nævnes Køkkenhaven (1982-1994), Frugthaven

Krydder- og Lægeurtehaven

(1982-2000), Den alpine Have (1986-1998), Gårdha

Et sæ rligt afsnit af idehaverne er Krydder- og Læge

ven (1998-), Den nemme Have (1988-), Lynghaven

urtehaven, som er tegnet af daværende landskabsar

(1987-95), Den indførelseshistoriske Have (1990-

kitekt i Kolding Kommune A.P. Kjær. Haven, som blev

1996), Vandhaven (1993-98) og Bregnehaven (1995-

indviet i efteråret 1976, er inspireret af klosterhaven,

2005). Flere af haverne havde, som det ses af listen,

der i 1950'erne og 1960’erne blev anlagt ved det

kun en kort levetid. Køkkenhaven blev, da behovet

gamle cistercienserkloster ved Vitskøl. Krydder- og

for legepladser i Geografisk Have steg, nedlagt i

Lægeurtehaven er anlagt inden-for en takshæk. De

1994 for at give plads til Den lille Legeplads. Mange

enkelte bede er om kranset af en brostensbelægning,

af de nedlagte idéhaver har gennem tiden givet

som bringer m inder frem om middelalderens klo

plads til nye haver. Frugthaven blev i 2000 omdannet

sterhaver. I den sydlige del af Krydder- og Lægeur

til en Flokshave, Vandhaven blev til en Blomsterhave

tehaven står en stråtæ kt pavillon, som var det første

og Den indførelseshistoriske Have gav i 1996 plads

sted i Geografisk Have, hvor gæsterne kunne søge

til Iris- og Liljehaven. Til Den indførelseshistoriske

læ og nyde deres medbragte madkurv. Pavillonen

Have tegnede A. Sørensen en hæksnegl, som stadig

bruges også til udstillinger og kursusaktiviteter med

kan ses i Iris- og Liljehaven. En af de mest se jli

relation til Krydder- og Lægeurtehaven.

vede idéhaver er Staudehaven (1979-). Haven blev
i 1992 om plantet ud fra tegninger af haveinspektør

Før hen troede man, at sygdomme skyldtes ubalance

A. Jørgensen. I 1997 gennemgik Staudehaven en

i de fire kropsvæsker, blod, slim, gul galde og sort

revitalisering inden den i 2005 blev tilplantet med

galde. Ved at indtage forskellige læ geurter kunne
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man bringe balance i disse kropsvæsker. Nogle af

til vinteropbevaring af frostfølsomme planter, dels

læ geurterne var ganske harmløse og ret virknings

til forskellige arrangementer. Gennem tiden har

løse i medicinsk øjemed. Andre var til gengæld

væksthusene været brugt til koncerter, vælgermø

overordentlig virkningsfulde og kunne endda være

der, foredrag, kunst-, plante-, og som m erfugle-

dødelige, hvis de blev indtaget i forkerte mængder.

udstillinger. I jubilæ um såret er væksthusene også

I begyndelsen havde man både Kristpalme, Finger

blevet brugt til oplæsning i forbindelse med Søren

bøl, Galnebær, Bulm eurt og Pigæble i Krydder- og

Kierkegaards 200 års dag og koncerter i m usiksko

lægeurtehaven. Kristpalme er så giftig, at blot 3-8

lens regi samt ikke mindst - et af Geografisk Haves

af plantens frø er dødelig. De aktive stoffer i Finger

nye tiltag - afternoon tea.

bøl påvirker hjertet. Stofferne indgår den dag i dag
i moderne hjertemedicin. Galnebær, Bulm eurt og

Festspil, haveudstillinger og koncerter

Pigæble indeholder kraftigt euforiserende stoffer. Da

I mange år var der tradition for at opføre festspil på

der kom mer mange børn i haven, valgte man efter

Koldinghus. Under restaureringen af slotsborgen

følgende at fjerne nogle af de giftigste planter - som

var man dog nødt til at finde en anden lokalitet, hvor

med deres farvestrålende blom ster eller bær, kunne

man kunne opføre forestillingerne. Valget faldt på

friste de mindste gæster.

Geografisk Have, hvor man i perioden 1978-2000
opførte en lang række forestillinger. Eneste

Væksthusene

afbrydelse var i 1987, hvor man et enkelt år flyttede

En af de sidste attraktioner, som blev opført, mens

tilbage til Koldinghus. Man syntes dog, at pladsen

Bollerup var haveinspektør, var de tre væksthuse,

var for trang på Koldinghus. Så allerede året efter

som blev indviet i 19861. Der blev indlagt vandværks

flyttede festspillene tilbage til Geografisk Have.

vand i husene, så man kunne vande planterne, men

Den første forestilling i Geografisk Have var operet

igen viste Geografisk Have sit fla ir for m iljørigtige

ten Landmandsliv. I de efterfølgende år fulgte man

løsninger. Der blev nemlig også installeret regn

succesen op med operetter som f.eks. Oklahoma og

vandsbeholdere, hvor man opsamlede regnvand fra

Annie Get Your Gun. Festspillene blev opført i lav

tagene.

ningen på den store græsplæne midt i haven, hvor
man opstillede siddepladser til ca. 800 tilskuere.

To af væksthusene blev tilplantet med rhododendron

Siden 2000 er festspillene flyttet til Amfiscenen syd

og senere kamelia. Det tredje væksthus bruges dels

for Geografisk Have.

1Væksthusene: Kilderne er ikke helt entydige med hensyn til ind

Det vel nok mest succesfulde arrangement i

vielsesåret. Bollerup og dateringer af fotos i Stadsarkivet sætter

Geografisk Have var form entlig haveudstillingen i

tidspunktet til 1986, mens andre kilder sætter det til 1988.

1977, hvor ikke mindre end 15.000 personer besøgte
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Væksthusene.
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haven. Et andet meget velbesøgt arrangem ent var
en koncert i 1987 med Kim Larsen og Bellami, hvor
der kom omkring 10.000 tilskuere.
Astrid Jørgensen - Haveinspektør 1991-2012
Astrid Jørgensen ( 1947-] blev ansat som havein
spektør i Geografisk Have i 1991. En stilling hun
bestred, indtil hun gik på pension 15. aug. 2012. Hun
voksede op ved Helsinge i Nordsjælland. Oprinde
ligt ville hun have været dyrlæge. Denne ide blev
dog hurtigt skudt ned, da hun forsøgte at komme i
praktik hos den lokale dyrlæge. Det var før lig e stil
lingens tid og en sikkert velmenende klinikdam e

Haveinspektør Astrid Jørgensen blandt væksterne i

fortalte hende, at dyrlægefaget bestemt ikke var

Geografisk Have. 1997. Foto: Kolding Folkeblad.

noget for piger. I stedet valgte hun gartnerfaget og
blev elev på Birkholm Planteskole i Allerød. Efter

Den sydamerikanske afdeling

endt læretid blev hun optaget på Den Kongelige

Hornum Forsøgsstation havde siden 1975 været

Veterinæ r- og Landbohøjskole, hvor hun blev ud

hjemsted for en samling af sydamerikanske planter.

dannet som landskabsarkitekt i 1973. Kort efter blev

Da man senere besluttede at nedlægge samlingen

hun ansat som havebrugskonsulent i Østifternes

blev den overtaget af Geografisk Have. I 1992 blev

Haveselskab, hvor hun arbejdede, indtil hun i 1980

samlingen brugt til at anlægge en Sydamerikansk

blev ansat først som landskabsarkitekt og senere

afdeling i den sydligste del af haven - den første nye

stadsgartner i Horsens Kommune.

afdeling i 24 år.

Astrid Jørgensen har haft utrolig stor betydning for

Rosariet

Geografisk Haves udvikling. Dels i forbindelse med

I 1994 fik Geografisk Have foræret en enestående

anlæggelsen af nye afdelinger, men også i fo r

samling af roser fra Ellen og Hugo Lykkes Rosen

bindelse med det brede spekter af aktiviteter som

planteskole. Den flotte samling består næsten ude

blev introduceret i Geografisk Have under hendes

lukkende af gamle og historiske roser. I alt indgik

ledelse. Aktiviteter der spænder fra motionsløb og

der 448 roser fordelt på 382 sorter i samlingen, som

Tai Chi til kunstudstillinger og en bred vifte af m usi

i dag står i Rosariet vest for Syvdalen. Den første

kalske arrangementer.

rose i Rosariet blev plantet af ægteparret Lykke 24.
sep. 1994. Der skulle dog gå en rum tid og en masse
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hårdt arbejde inden rosariet stod færdigt i 2003. Æg
teparret Lykke forærede en lignende rosensamling
til Hendes Majestæt Dronning Margrethe, som i dag
står i slotsparken ved Marselisborg.
Den japansk inspirerede have
I hjertet af Japan, blandt Aksel Olsens smukke
japanske løn, indviede den japanske ambassadør
i Danmark i 1994 en lille japansk-inspireret have.
I 2002 var der igen fint japansk besøg i Geografisk
Have. Anledningen var den japanske by Anjos 50 års
jubilæ um. I forbindelse med besøget fik Geografisk
Bambustunellen.

Have foræret 50 japanske kirsebæ rtræ er, som blev
plantet i den japanske afd.

over en masse blomster, også restauranter og dansk
Anjo, der har været Koldings venskabsby siden 1997,

inspirerede huse og endda også en dansk vindmølle.

har en stæ rk tilknytning til Danmark. Det er dog

Ved juletid pynter man et juletræ helt i traditionel

nok de færreste, som kender baggrunden for denne

dansk stil. Derfor er det også meget naturligt at Anjo

særlige tilknytning til Danmark. I dag er Anjo en by

er blevet venskabsby med Kolding - især når man

med ca. 180.000 indbyggere, men ved begyndelsen

tæ nker på Koldings helt unikke historiske status som

af Meiji-perioden (1886-1912) bestod byen blot af en

planteskoleby.

samling af mindre landsbyer. Anlæggelsen af den
store Meiji-kunstvandingskanal betød, at byen og

Held i uheld

dens omegn i 1920'erne og 1930’erne udviklede sig

Den 3. dec. 1999 ramte orkanen med det uofficielle

til et af Japans mest landbrugsproduktive områder.

navn Adam Danmark. Orkanen medførte store ska

Udviklingen var så enorm, at man snart begyndte at

der og stormfald over det meste af landet. Geografisk

drage paralleller med Danmark - et af tidens mest

Have undslap heller ikke orkanens rasen, hvor mere

effektive landbrugslande. Området fik derfor snart

end 100 træ er og mange af de gamle beplantninger

efter tilnavnet Japans Danmark.

blev ødelagt. Stormfaldet var held i uheld, for det gav
lys og luft til de tilbageværende træ er og mulighed for

Anjo føler så stæ rk tilknytning til Danmark, at man

at revitalisere og udvikle flere af havens afdelinger. En

i 1997 åbnede en dansk temapark Den Park i byen.

af de afdelinger, som nød glæde af dette, var den ki

Parken dækker et areal på ca. 13 ha og rum m er, ud-

nesiske afdeling, hvor man i 2002 indviede en kinesisk
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inspireret hvileplads og i 2008 en kinesisk inspireret
pavillon, som blev doneret af Geografisk Haves
Venner.
Den store bambusdød
Mange haveejere husker uden tvivl den store bambus
død omkring årtusindskiftet. Bambusdøden faldt i to
omgange. Først døde den gule bambus og nogle år
efter begyndte den sorte bambus at uddø. Begge
bam bus-sorter blev bragt til landet af Aksel Olsen,
skaberen af Geografisk Have. Den sorte bambus i
1921 og den gule bambus i 1927. Forklaringen på

Fejring af Anjos 50 år byjubilæum med deltagelse af

bambus-døden er, at bambus har en sæ rlig livs

den japanske konsul, Anjos viceborgmester og

cyklus. Når planten når en alder af ca. 100 år be

Koldings forhenværende borgmester Per B. Andersen

gynder den at blomstre, hvorefter den sæ tter frø og
dør. At den gule bambus døde først, selv om den blev

den store opgave med at fjerne rodnettet. Ikke m in

indført efter den sorte bambus, skyldes form entlig,

dre end 300 ton rødder blev kørt væk, inden man var

at den allerede havde 10-15 år på bagen inden Olsen

klar til at genetablere bambusbedene.

indførte den.
I dag er de nye bambus ved at gro til, så man igen
Bambus-døden gav i en del år gener for mange have

kan nyde en gåtur gennem bambus-tunnelen i Syv-

ejere og naturligvis også i Geografisk Have. De døde

dalen. De nye bambus vil med tiden også blomstre,

bambus havde et meget kraftigt rodnet, som gjorde,

sætte frø og til sidst dø. De danske haveejere og

at de var overordentlig svære at grave op. Mange

Geografisk Have kan dog heldigvis glæde sig over, at

husker sikkert havemanden Søren Ryge Petersen,

det ikke sker igen før om 80-90 år.

som tog endog meget drastiske metoder i brug. Han
tilkaldte simpelthen et sprængningsfirma, som kom

Havekunst - Kunst i haven

og fjernede de døde planter med dynamit. Helt så

Naturen opleves som et kunstværk og den gode

drastisk gik man dog ikke til værks i Geografisk Have.

kunst som naturgroet, mente den kendte tyske

Ikke desto mindre stod haven over for en kæmpe

filosof Immanuel Kant. Så det er ikke overraskende,

arbejdsopgave, da et areal på ca. 1.000 m2 sorte

at kunsten spiller en vigtig rolle i Geografisk Have.

bambus skulle fjernes. De visne stængler blev klip

I 1980 bestilte Kolding Kommune den næsten 1,5

pet ned og kørt gennem en flishugger. Derefter kom

m høje bronzeskulptur Amalie med kat. Skulpturen
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Pagode af H.A. Andersen.
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blev opsat i forbindelse med en haveudstilling. Med

den 1. maj slå r dørene op for en ny sæson. I ju b i

tiden er flere kunstvæ rker kommet til og blevet en

læ um såret blev dagen, ganske som de foregående

integreret del af Geografisk Have. Blandt de mange

år, fejret med flaghejsning, sang og musik. I væ kst

kunstvæ rker kan nævnes Celestebrønden af Chr.

huset blev der serveret kaffe og fingerm adder til

Poulsen (1987), Pagode af H.A. Andersen (1990),

de frem m ødte gæster, som naturligvis havde gratis

Fugletræet, Opus Vulturaf J. Rønnau (1993), og

adgang til haven på denne festdag.

Kompostbunke (1994) og Luftkastellet (1997) af
kunstnersam m enslutningen Kolding Kunstkompost

Roserne har, siden Geografisk Haves åbning i 1968,

i dag Kunst Kompost. Derudover er der opsat et

været et af havens sæ rlige kendetegn. Hver som 

solur i haven, som er en kopi af Frederik 5’s solur

m er siden 2007 har overgartner T. Lauritzen taget

(1983) og et springvand med symbolet for Yin og

de besøgende med ind i rosernes forunderlige ver

Yang (2000). Haven har også huset flere kunstudstil

den. De populære arrangem enter kulm inerer hvert

linger som til eksempel mosaikkunstneren

år med rosenkåringen i august, hvor publikum s

Christina Karlsson i 2007.

favoritrose afsløres. Kåringen, som har fundet sted
uafbrudt siden 1991, blev i 2008 suppleret med en

En have med liv

D ahlia-kåring. En begivenhed som, sammen med

Under Astrid Jørgensens ledelse har Geografisk

rosenkåringen hurtigt har vundet national anerken

Have fortsat med at udvikle sig og man har til

delse i diverse haveblade.

stadighed fundet nye anvendelsesm uligheder for
haven - til glæde for havens gæ ster og byens bor

Blandt de nyere arrangem enter i Geografisk Have

gere. Hvert år er der blevet afholdt masser af a r

kan nævnes det årlige kvindeløb, Tai Chi (2005), ma-

rangem enter i haven. Nogle af disse har med tiden

lekurser, A rkitekturens dag, g rill-a fte n e r og lysfest

opnået status som faste trad ition er blandt byens

(2004). Kvindeløbet, som går over en distance på 5

borgere og havens gæster. Til eksem pel det årlige

km, blev afholdt første gang i 2004. Gennem årene

Skt. Hansbål, som er blevet afholdt siden 1976 og

er begivenheden bare vokset og vokset. Til det fø r

det store plantem arked, som har rødder tilbage til

ste kvindeløb deltog 254 løbere, men i 2013 deltog

første halvdel af 1990'erne. I jubilæ um såret anslog

ikke m indre end 1.200 løbere i det succesfulde

man, at 3.300 gæ ster deltog ved Skt. Hansbålet. A f

arrangem ent.

tenen bød på snobrødsbagning, båltale af borgm e
Er man til sportslige udfordringer, kan man, hver ons

ster Jørn Pedersen og gymnastikopvisning af 130
elever fra Ågårds Efterskole. Aftenens m usikalske

dag hen over sommeren, også dyrke Tai Chi i

indslag stod bandet Flyers for. En af de mest tra 

Geografisk Have under Carl Verner Jørgensens led

ditionsrige begivenheder er, når Geografisk Have

else. I modsætning til kvindeløbet foregår Tai Chi i et
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noget anderledes tempo. Tai Chi er nemlig en kinesisk

bliver en sund succes. Lysfesten er en af sommerens

kampsport, hvor alle bevægelser foregår i slowmotion.

sidste arrangementer, hvor tusindvis af levende lys

Formålet med sporten er at give udøveren ro og ba

illum inerer haven. Lysfesten blev i 2012 også udvidet

lance i krop og sjæl. Man kan næsten ikke forestille sig

til at omfatte Kolding Miniby - det seneste skud på

et mere velegnet sted at udøve sporten end lige netop

stammen af seværdigheder med tilknytning til

blandt de kinesiske vækster i Geografisk Have.

Geografisk Have.

Udover fysiske udfoldelser bliver Geografisk Have

Derudover har Geografisk Have gennem tiden også

også brugt til personlig udvikling. Siden 2008 har man

huset så forskellige arrangementer som grundlovs

haft mulighed for at udvikle sine kunstneriske evner i

fester, Hjemmeværnsjubilæum, samt grupper af ama

forbindelse med arrangementerne Mal dig glad. Arran

tørastronomer, der har holdt natlige seancer i haven.

gementerne løber over hele sommeren og efteråret
og henvender sig både til øvede og begynder kursister,

Særarrangementer i jubilæumsåret

som under kyndig ledelse af billedkunstner V. Brems

Jubilæ umsåret er blevet fejret med fem særarange-

kan lære at forevige blomster og landskaber i

menter. Den 26. maj stod den på En tur i det grønne,

Geografisk Have.

hvor man indviede et nyt rhododendronbed. I juni

Til de kulturelle begivenheder i Geografisk Have hører

kunne man tage En tur i årets park. Her blev gæsterne
introduceret til det nye projekt Årets have, hvor en

også Arkitekturens dag, som er en internationalt t il

konkurrence om fornyelse af en af idéhaverne blev

bagevendende begivenhed, der bliver afholdt den 1.
okt. hvert år. Årets tema var Rum i vækst og blev meget

introduceret. Måneden efter bød Geografisk Have
velkommen til et dobbelt arrangement En tur i den

passende markeret ved, at Christiansfeld Centret slog

engelske have og En tur i den engelske have med roser i

en servicebod op i Væksthusene i Geografisk Have. I

weekenden 6. og 7. juli. Om lørdagen viste landskabs

boden kunne publikum høre om de tiltag, som centret

arkitekt og forh. haveinspektør A. Jørgensen rundt

de seneste 10 år har iværksat i forbindelse med reno

i den engelske have, mens 0. Fournais fortalte om

vering og restaurering af historiske bygninger i

berømte engelske haver om søndagen. I august blev

Christiansfeld. Dagens aktiviteter omfattede også en

årets favorit-rose kåret i forbindelse med En tur med

rundvisning i Kolding Miniby af arkitekt og forfatter

roser - Rosenkåring 2013 og i september stod den på

S. Krarup.

En tur ind i musikken - septembers himmel, hvor
Tågelundkoret gav koncert under ledelse af E.K.

Sommeren igennem har Geografisk Have afholdt g rill-

Jacobsen. Som en del af jubilæ umsfestlighederne

aftener for hele familien, og ved en af aftenerne gav

bød Geografisk Have på musikalsk underholdning ved

kokken P. Mandrup gode råd om, hvordan grill-m aden

Kolding Musikskole hele sommeren igennem.
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samlingssted for det danske havefolk.

Geografisk Haves Venner

— At bakke op om havens renomme og

Foreningen Geografisk Haves Venner blev oprettet i
1988 og har ligesom Geografisk Have også jubilæum

eksistensberettigelse med udgangspunkt i

i år (25 år). I foreningens første år (indtil 1993) bestod

Aksel Olsens oprindelige grundtanke.

medlemsskaren af en lille eksklusiv gruppe på 16-19

— At styrke og udvide havens aktivitetsniveau

privatpersoner og 9-13 foreninger og institutioner. I for

i tæt samarbejde med havens ledelse.

bindelse med indvielsen af den japansk inspirerede
have i 1994 besluttede man at udvide medlemskredsen.

Gennem tiden har Geografisk Haves Venner ydet flere

I dag har foreningen 467 medlemmer. Foreningen er

donationer til Geografisk Haves Venner og indsamler

primus motor for to af Geografisk Haves mest succes

hvert år ca. 150.000 kr. til forskellige form ål i haven.

fulde arrangementer - Plantemarked i juni og Høst

Blandt nogle af de mange gaver som foreningen har

marked i september. Det første Høstmarked blev

doneret kan nævnes: Pagoden i den japansk inspi

afholdt i 2009 og havde i år 1.826 gæster, mens det

rerede have (1994), Skagensbænke (1995), anlæg

seneste Plantemarked i 2013 havde ikke mindre end

gelsen af iris- og liljehave (1996), 175 kg narcisser

5.160 gæster.

som hvert år blomstrer i Geografisk Have (1998),
40.000 kr. til nye skilte i haven (2001), det største træ
i lunden af tem peltræ er (2004), en ny skiltemaskine
(2007) og Den kinesiske pavillon (2008).
Formænd for Geografisk Haves Venner

Foreningens form ål er:

1988 - 1990

Johan Lange

1990 - 1992

Poul Erik Brander

1992 - 2002

Bent Tving Andersen

2002 - 2005

John Norrie

2005 - 2006

Aksel E.Johansen

2006 - 2009

Henning Steen Højvælde

2009 -

Hans Jørn Anhøj

I marts 1994 udgav Geografisk Haves Venner sit første
medlemsblad Syvdalen. Bladet, som udkom tre gange

— At udbrede kendskabet om Geografisk

om året, blev i 2002 afløst af årsskriftet Geografisk

Have i ind- og udland.

Have. Det utroligt flotte og smukt illustrerede års

— At medvirke til at haven bliver et naturligt

skrift udkom indtil 2008, hvor det blev afløst af et
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elektronisk nyhedsbrev, som udkomm er fire gange
om året.
Foreningen uddeler hvert år et rejselegat på 5.000 kr.
til personer, der ønsker at udvide deres viden inden
for det dendrologiske eller botaniske område. I
tildelingen af legatet lægges der vægt på, at ansø
gerne enten har den relevant videnskabelige bag
grund eller er en sæ rligt kvalificeret lægmand. Det
første legat blev uddelt i 1997 til haveinspektør Astrid
Jørgensen og forhenværende formand for Geografisk
Haves Venner P.E. Brander. Legatet blev brugt til en
studierejse til Japan for at indsamle planter.
Blod, sved og tårer
Udover de mange donationer som Geografisk
Haves Venner har skænket haven, hjæ lper frivillige
fra Geografisk Haves Venner med til at gøre haven
så attraktiv som m uligt for gæsterne. Hvert år læg
ger godt 30 frivillig e 600 arbejdstim er i haven. Hver
mandag og torsdag kan man se dem i haven. De
er let genkendelige på deres utrolige engagement
og arbejdsiver. Under et besøg i haven i starten af
august kunne man f.eks. støde på en ældre dame,
som var i gang med at rense bedene i Rosariet for
ukrudt. Arbejdet foregik i et tempo, som tog pusten
fra en noget yngre besøgende og på underarmene
var der blodige rifte r fra de stikkende rosenbuske.

Borgmester J. Pedersen holdt tale i forbindelse med

Var man i tvivl før, var man i hvert fald sikker nu. De

Geografisk Haves Venners 25 år jubilæ um.

frivillige i Geografisk Haves Venner ofrer måske ikke
tårer, men i hvert fald blod og sved for at gøre

Fremtiden

Geografisk Have til en vidunderlige have for dens

Hvordan ser frem tiden ud fo r Geografisk Have?

mange besøgende.

Hvor er haven om 20, 50 e lle r 100 år? Når man ser
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på Geografisk Haves udvikling gennem de første

i Geografisk Have 2007-08. Årsskrift udgivet af Geografisk

50 år, er der al m ulig grund til at være fo rtrø s t

Haves Venner, side 9-13.

ningsfuld. Isæ r når man tæ nker på, at der bag

Jørgensen, A.E. Havens historie. Geografisk Have 2001.

haven står et engageret byråd, en am bitiøs ledelse,

Årsskrift udgivet af Geografisk Haves Venner, side 15-20.

mange dedikerede m edarbejdere og ikke m indst

Nielsen, H.M. Historien om Geografisk Haves Venner.

en stæ rk venneforening. En stæ rk konstellation

Geografisk Have 2002. Årsskrift udgivet af

som vil gøre alt for, at haven er et fantastisk sted

Geografisk Haves Venner, side 7-25.

fo r byen borgere og de tusindvis af gæ ster fra ind-

Petersen, S.R. Interview med Aksel Olsen i Haven årg. 77.

og udland.

nr. 2. 1977.
Vinkel, KR. Om planteskoler i Kolding før 1930 i
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60 år med cykler i Kolding
Poul Verner Dahl

Cykelforretningen P-Dahl Cykler blev grundlagt
som Cykelgården i maj 1953 af den nuværende
indehaver Poul Verner Dahis foræ ldre, Sigrid og
Poul Dahl. Forretningen startede i det små i en
baggård til Hospitalsgade, hvor der var væ rk
sted og en lille udstilling. P-Dahl Cykler har
fulg t med udviklingen inden fo r blandt andet
el-cykle r og internethandel og er i dag en del
af en landsdækkende cykelkæde. Indehaveren,
Poul Verner Dahl fo rtæ lle r sin historie om den
lokale fam ilievirksom hed.
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P-Da hl Cykler, som cykelforretningen i Hospitals

cykler og knallerter. I starten var det en svær tid for

gade 23-25 hedder, har ikke altid heddet sådan. For

mine forældre. Der var ikke mange penge i cykler,

60 år siden, da mine forældre Sigrid og Poul Dahl

og der var lidt langt mellem kunderne, men de kla

flyttede fra Taps, som ligger ca. 20 km syd for

rede det på bedste vis. Min m or havde fået arbejde på

Kolding, startede butikken med at hedde Cykel

ColdStores, som dengang lå på havnen, så hun var

gården. Navnet hængte i den grad ved, for når min

meget tidlig oppe om morgenen, og sørgede for, at

far tog telefonen, så hed den Cykelgården. Dette

der blev tændt op i kakkelovnen. Ja, det var eneste

blev han ved med helt indtil han gik bort, også efter

varmekilde vi havde, og der var kun lidt varme i huset

vi havde omdøbt forretningen til P-Dahl Cykler.

til, at isen kunne tø op på de tilfrosne vinduer, inden
familien kom op.
I huset ud til gaden boede der to fam ilier foruden os.
Haurits hed den ene familie, men som behovet for
mere plads trængte sig på, blev de opsagt, og der
blev indrettet butik ud til gaden. Senere fik vi også
lagt lejemålet ved siden af vores til, så vi også privat
fik mere plads.
Jeg var omkring fem år, da vi flyttede til Kolding,
og jeg husker, at vi altid havde gang i en eller andet
ombygning eller tilpasning af lokalerne. Årene gik,

Poul Dahl, grundlæggeren af Cykelgården, sidenhen

og da jeg var 13 år, sagde min far til mig, at nu skulle

P-Dahl Cykler.

jeg til at hjælpe i værkstedet efter skoletid og ikke
bare rende rundt og sparke til en bold. Det var både

Jeg husker, at mine forældre købte husene 23 og

spændende, men også hårdt pludseligt at få berøvet

25 af en læge ved navn Ørkild. Det var oprindelig

sin fritid. Nu var det slut med at være sammen med

Ørkilds plan at lave et museum i de gamle lokaler i

kammeraterne, som stadig rendte rundt og spillede

gården, men noget kom i vejen, og så blev den solgt

bold og løb på rulleskøjter, men det var selvfølgelig

til mine forældre.

også interessant at få opgaver og blive en del af fo r
retningen. Og så kom der jo også lidt lommepenge

Værksted og forretning i baggården

på kontoen.

Det hele startede i baggården, hvor der blev indret
tet et værksted og en meget lille udstilling af brugte
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om vinteren kunne der godt være en tæt atmosfære
i værkstedet, når både kakkelovnen osede lidt og
m alingfjernelse var en daglig begivenhed.
I metalsløjd fik jeg lov til at lave et staferings-apparat, da vores gamle ikke duede mere. Min lærer,
Weldgård, syntes det var et spændende projekt, så
det gik der en del tid med. Dette apparat var be
regnet til at male striber på stellet, skærmene samt
på de lakerede fælge, hvilket var alm indeligt den
gang. Apparatet var et hult messinghylster med et
lille hjul, og var på størrelse med en en-øre. Når
hjulet blev kørt langs med røret trak det en stribe
maling, som pyntede lidt på et ellers lidt kedeligt
sort stel. Jeg husker også en anden finesse som vi
brugte, når vi havde håndmalet stellet. Mens lak
ken var våd, brugte vi vores ilt- og gas-apparat til at
lave flam m er på stellet. Det gjorde vi ved at skrue
ned for ilten og lade apparatet sode lidt på lakken
Baggården i Hospitalsgade, hvor der blev indrettet

forskellige steder. Ligesom striberne var det også

værksted og udstilling.

moderne på det tidspunkt.

Gamle cykler bliver som nye

Service for de svagtseende

Jeg husker, at vi lavede gamle cykler om til næsten

Som om talt, havde vi kun kakkelovne, og om vinte

nye. Dengang var tiden ikke så kostbar som nu.

ren kunne der godt gå det meste af formiddagen,

Vi købte gamle cykler op og skilte dem totalt ad,

inden vinduerne var fri for de nogle gange op til 2

fjernede gammel maling fra fælge, skærme, stel og

cm is, som nattens frost havde skabt. Det var min

hvad der ellers kunne renses helt ned, blev renset.

mor, som stod op klokken 5 om morgenen for at fyre

Derefter blev delene slebet, lakeret og samlet igen.

op, og jeg ved også, at vi engang im ellem brugte

Til at skrabe malingen af med brugte vi gamle sav

nogle gamle cykeldæk til at starte kakkelovnen op.

klinger, og senere fik vi et svejseanlæg, og vi kunne

Jeg tro r ikke vores naboer var så glade for den ide.

så brænde malingen af. Det var lidt hurtigere, men

Det kunne være en sort omgang røg og dæksod, der

den gik nok ikke i dag. Der var ingen udluftning, og

kom op af skorstenen, så ud over at lugte, så svine
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de det, specielt hvis der skete en mindre eksplosion

bruges, blev hentet hjem tilvæ rkstedet, og blev

i ovnen, hvis der ikke kom lu ft nok til. Det sendte en

renoveret til brug til vores hjemmelavede cykler, som

pæn sky og affaldsstoffer ud, og særlig slem t blev

senere blev solgt. Jeg har set nogle af disse cykler

det, når naboen samtidig havde nyvasket tøj på tø r

op til 25 år efter, vi standsede med at lave disse, og

resnoren. Men som sagt var m idlerne ikke så store

de var faktisk stadig funktionelle og rim elig pæne.

dengang. Derfor tyede man til de billige løsninger,

Så det var også godt håndværk, vi lavede dengang.

indtil der igen var penge til brændsel. Jeg jokede
lidt med det, når mine venner spurgte om, hvorfor

Det var godt, at Schrøder ikke vidste, at det var mig,

vi gjorde det. Jeg sagde, at det var en service over

der knuste nogle af hans små vinduer i den gamle

for de svagtseende, så kunne de lugte sig frem til

lagerbygning. Som knægt lavede vi slangebøsser, og

cykelforretningen.

en af hans gamle lagerbygninger lå ned til engen,
hvor vores forretning også ligger, så det var en sport

Lange arbejdsdage

at se, om vi knægte kunne ramme de øverste vindu

Vi havde aftaler med de to produkthandlere Grau

er i laden med vores bøsser, som vi havde lavet af

og Schrøder, som dengang lå i Låsbygade, som var

slanger og kugler, som vi fandt mellem affaldet i cy

sidegaden til os, om at vi måtte klippe gearnavene

kelværkstedet. Havde han vidst det, så havde vi nok

af de gamle, eller skadede cykler, som var blevet

ikke fået det gode samarbejde. Som årene gik, blev

indleveret som gammelt jern. Alt hvad der kunne

der mere og mere at se til i butik og værksted, og det
var ikke ualmindeligt, at klokken blev midnat, inden
det var fyraften.
På et tidspunkt blev min kone Mary Anne også en del
af personalet, og det hjalp på arbejdspresset, men
stadig var der mange aftener, hvor det blev meget
sent, inden det var fyraften. Vores små piger Anette
og Charlotte blev passet af farmor, så vi var jo ikke
så langt fra dem, og de hyggede sig hos bedsteforæl
drene. Det var et par sovende piger, der blev løftet
ud i bilen, når dagens arbejde var endt.
Ombygning og udvidelse af forretningen

En ny levering af cykler står klar til at blive pakket

I 1991 døde min gamle far efter meget kort indlæ g

ud i baggården, 1976.

gelse, som den sidste af mine forældre. Nu var der
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Cykelforretningen set fra Hospitalsgade med indgangen
til gården, 1980.
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Poul Verner Dahl og Mary Anne foran cykelforretningen,
mens forhusene nedbrydes for at gøre plads til en ny,
moderne butik. 1991. Foto: P. Thastum.
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åbnet den mulighed for at udvide, som længe

Foråret kom, og vi kunne præsentere en flot ny

havde været et ønske. Jeg lavede en aftale med

værkstedsbygning med højt til loftet, og 4 arbejds

min storebror om hans del af arven, så Mary og

pladser samt lager til 200 cykler. Det var en fo r

jeg fortsatte med forretningen, og han fortsatte i

nøjelse at arbejde under sådanne forhold. Specielt

søværnet.

når man tænker på min første tid i faget, hvor man
nogle gange kunne få forfrysninger i hænderne, når

Vi begyndte at nedbryde begge forhusene nr. 23-25

en cykel skulle lappes. Dengang var der is på dæk

for at bygge en ny, moderne sammenhængende

og fælge, da værkstedet ikke altid var varm t nok til,

butik i to etager. Vi valgte, sammen med entrepre

at det kunne nå at tø dem op.

nør Adsbøll, at bygge i vinterm ånederne for, at det
ikke skulle gå alt for meget ud over omsætningen.

I dag træ der klimaanlægget til, når det er for varmt,

Det lykkedes faktisk at holde omsætningen, mens

og varmeblæserne holder temperaturen oppe om

byggeriet stod på.

vinteren. Samtidig fik vi monteret lufthejs, så
personalet ikke skulle løfte cyklerne op i krogene.

Det var dengang en satsning for os, om det kunne

Alt i alt en kæmpe forandring, men nok noget som

bære, så vi havde indrettet førstesalen således,

kun jeg tænker over, og godt for det, man skal jo

at den kunne benyttes som bolig for os, hvis det

følge udviklingen.

blev nødvendigt at sælge vores hus. Heldigvis blev
det dog ikke nødvendigt, og vores nye og moderne

Nu er ombygningerne for denne gang afsluttet, og

butik blev en sådan succes, at vi snart m åtte have

der forestår bare vedligeholdelse af bygningerne. Vi

mere personale. Vi har udlæ rt en del mekanikere

har ikke fortrudt vores investering på noget tids

siden, og vi er i dag fem personer i butik og væ rk

punkt. Vi har en stor og trofast kundegruppe, som

sted, deriblandt vores ældste datter Anette, som

har fulgt os gennem årene, og deres børn ser vi

står for butikken. Hun har nu været i forretningen i

også senere komme med deres børn.

godt tyve år.
Forretningen tilpasses udviklingen
5 år efter vi indviede den nye butik, havde vi mod på

Tiderne forandrer sig hastigt inden for cykelbran

næste etape, nemlig at nedbryde den bagerste del

chen. Der kom mer blandt andet nye cykeltyper. I

af bygningerne, hvor vi havde værksted og lager.

gamle dage var en cykel sort eller grøn, sadlen blev

Også dette blev et vinterprojekt. Der blev indrettet

sat op eller ned, og så passede den. Sådan foregår

et m idlertidig værksted i gården, og det fungerede

det ikke i dag. Nu findes der alle mulige størrelser

også tilfredsstillende, så vi ikke skulle sende vores

og typer, sådan at vi kan finde og tilpasse 100% efter

kunder andre steder hen.

kundens behov. Der er forskel på vinkler, geartyper
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og der er stor forskel på kvalitet. Den store kunst er,
at vi sammen finder den cykel/type, som kunden b li
ver mest glad og tilfreds med, og en tilfreds kunde
er den bedste ambassadør for forretningen.
De sidste 11 år har vi været en del af Mosquito-kæden, som har butikker over det meste af landet. Vi
har gode aftaler med samhandelspartnere, samt vi
får produceret egne cykler direkte på fabrik. Derved
undgår vi mellemhandleren, og kan derfor sælge
kvalitetscykler til lavere priser. Vi er selvstændige
butikker, som har et fælles sekretariat og indkøb og

Cykeludstilling inde i butikken, hvor cykelhjelmene

vi mener, at det er nødvendig at være med i en kæde

nu har fået en fremtrædende placering.

for at kunne matche de mange udfordringer, som
ne er blevet mere stille, ja næsten lydløse. Kolding

tiden kræver.

er som skabt til el-cykler, da vi har mange bakker
En del af vores Mosquito-kæde er internethandel.

og her er det en stor hjælp med el, for at kunne

Vi har en fælles hjemmeside, hvor kunderne kan

bestige disse. Samtidig giver det mange mennesker

bestille cykler og reservedele. Cyklerne bliver så

mulighed for at komme ud i naturen, som man ville

sendt til den butik, som kunden ønsker, skal stå for

have svært ved på en alminedelig cykel. En el-cykel

udleveringen. Butikken gør cyklen klar og kontakter

bruges af mange som bil nr. to, og har man 10-20

kunden, når den er klar til afhentning. Hvis kunden

km på arbejde, kan det nemt gøres på en el-cykel.

ikke selv vil afhente, kan den blive bragt til døren for

Samtidig bestemmer man selv, hvor meget hjælp

et mindre beløb. Alt sammen en del af udviklingen

man ønsker, og man får dagens motion samtidig.

i samfundet. Man kan sidde i fred og ro derhjemme
og finde den cykel, som man ønsker og stadig få den

Fremtiden ser derfor lovende ud for cykelbranchen.

klargjort hos en lokal forhandler - og stadig med

Blot man tilpasser sig og det har vi gjort her hos

fuld service og garanti.

P-Dahl cykler. Det er en spændende udvikling, som
forretningen har gennemgået i de 60 år, der er gået

Den største udvikling indenfor cykelfaget i mange år

siden mine foræ ldre kom til Kolding i 1953. Måske

er el-cykler. Det er den cykeltype, der er mest fre m 

ligger P-Dahl cykler stadig på adressen om 60 år,

gang i. Udviklingen er også gået på mere smarte

men hvordan cyklerne ser ud til den tid, kan kun

cykler, batterierne er blevet meget lettere, m otorer-

fantasien sætte grænser for.
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Poul Verner Dahl i cykelværkstedet, 1988.
Foto: P. Thastum.
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Tanker ved Forbundsskolens
50 års jubilæum
Johan Helms

Forbundsskolen blev til som et resultat af sam
menlægningen af skolerne i Gelballe, Skanderup
og Hjarup. Skolen blev taget i brug i 1963 og blev
hurtigt en succes, hvor samarbejde og fælles
ansvar kendetegnede skolen.
Efter den seneste kommunesammenlægning er
navnet Forbundsskolen kun et historisk minde,
men med fortsat god opbakning og støtte fra alle
om kring skolen, er grundlaget på plads fo r fo r t
sat succes for skolen. Tidligere læ rer og skolele
der Johan Helms fortæ lle r om nogle af de
forandringer og udfordringer, som han har op
levet gennem tiden.
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Forbundsskolen blev indviet d. 8. august 1963 som

men den ny skolelov1stiller så store krav blandt andet

afløser for skolerne i Gelballe, Skanderup og

med hensyn til videregående undervisning, undervis

Hjarup. Det kostede naturligvis en del hårdt arbejde

ning i fremmedsprog og matematik, at de bestående

at nå dertil. Også dengang var skolenedlæ ggelser

skoler og deres læ rerkræ fter ikke vil være i stand til at

et øm tåleligt spørgsmål, omend sogneråd og skole

give børnene den undervisning, der fordres. "

kommission i Skanderup mente, det var nødvendigt.

Især fra Gelballes side var der en del modstand, og

Allerede i januar 1960 deltog sognerådene, skolekom 

flere gav på mødet udtryk for, at det ville være bedre

missionerne og repræsentanter for lærerne i Hjarup

at bevare skolen i Gelballe - eller flytte eleverne til

og Skanderup kom muner i et møde på Holgers Café

Lunderskov. Undervejs i mødet udtalte am tsskole

i Lunderskov, hvor det blev drøftet, "... hvorvidt det

konsulent, H. Nielsen følgende:

var muligt at oprette en 7-klasset (sid) skole for Hjarup

"Den 7-klassede (sid) skole er fremtidens 'lille skole'

kommune og Skanderup skoledistrikt".

- skolen, hvor der stadig bevares en nær kontakt med
hjemmene - skolen, hvor man på grund af et passende

Nye krav til skoleforløbet

lille elevtal har tid til at tage sig af hver enkelt elev.

På et senere orienterende møde for beboere i

Den 7-klassede skole bliver skolen, hvor Martin A.

Skanderup og Gelballe skoledistrikter d. 3. november

Hansens ord 'Er barnet et kar, der skal fyldes, eller en

1960 sagde sognerådsformand Simon Simonsen

spire, der skal gro', kan blive efterlevet på rette måde,

(Wissingsminde) i sin velkomst blandt andet:

at man ikke sætter kundskabsfylden, men mennesket i

"Hvis der er nogen af jer, der er kommet her i aften

forgrunden. "

med en forudfattet mening om, at vi fra Sognerådets og
Skolekommissionens side har ønsket at nedlægge jeres

Selvom amtsskolekonsulentens ord fra 1960 nok

skoler og i det hele taget har ønsket en ændring, så må

har været glemt, er det netop det, der har præget

vi bede je r revurdere denne opfattelse. Det er den ny

Forbundsskolen gennem årene - et tæt foræ ldre

skolelov, der har tvunget os til at tage stilling til det,

samarbejde samt vilje og evne til at få de små per

havde det været praktisk muligt at få en tilfredsstillende

sonligheder til at spire i skolens fællesskab. Som en

undervisning i de bestående skoler, havde vi gerne set

lille kuriositet kan nævnes, at der på samme møde

dem opretholdt. “

blev spurgt til, om oprettelsen af skoleforbundet var
begrundet i, at lærerne skulle ned på at undervise

Videre sagde Simon Simonsen:

30 tim e r ugentligt, hvortil amtsskolekonsulenten

"Vi ønsker på ingen måde at fremtræde som bedreviden

svarerede: "Nej, de skal fortsat have 36 timer".

de. Vi ved, at man gerne ville beholde de gamle skoler,
1Folkeskolelov fra 1958
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Første skoledag 1963.
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var i forvejen en naturlig ting på Forbundsskolen,
men de kommende år blev der fokuseret endnu mere
på samarbejdet mellem skole og forældre. Der har
gennem årene været mange tiltag, og samarbejdet
har altid været præget af en stor tillid parterne im el
lem. En tillid byggende på at alle på trods af eventu
elle uenigheder vil eleven det bedst mulige.
Det var en periode, hvor klassens tim e blev indført i
folkeskolen, som en meget vigtig del i arbejdet med
at forberede eleverne til "medleven og medbestem
melse i et demokratisk samfund og til medansvar for
Børn i gang med at spille et brætspil, de selv har lavet.

løsningen af fælles opgaver". I alle klasser øvede
eleverne sig i at lave en dagsorden, være ordstyrere

En indvending mod skoleforbundet og bygningen

og skrive referater - og især øvede eleverne sig i at

af en ny skole gik på en eventuel forestående kom

lytte til hinanden og løse problem er i fællesskab.

munesammenlægning. En mødedeltager foreslog,
at skoleforbundet skulle vente, indtil de kommende

I 1982 oprettede Forbundsskolen den første special

kommunegræ nser lå fast, men hertil svarede am ts

klasse. I starten blev specialklasserne mødt med

skolekonsulenten, at "Hjarup og Skanderup efter alle

en vis bekymring fra flere i lokalområdet, hvilket

solemærker at dømme bliver lagt sammen, når den

et citat fra en foræ lder til en elev ved skolen viser:

tid kommer" - en profeti, han altså ikke fik ret i ved

"Forbundsskolen skal fortsat være en folkeskole med

kommunesammenlægningen i 1970.

tilknyttet specialklasse og ikke en specialskole med
tilknyttet folkeskole". Bekymringerne blev dog hurtigt

Samarbejde og fællesskab

gjort til skamme, da det oplevedes, hvordan special

Skolen blev som nævnt taget i brug d. 8. august

klasserne tilfø rte skolen øgede personaleressourcer,

1963, og den kom hurtigt godt i gang. Karen (min

og hvordan eleverne i specialklasserne var med til at

kone) og jeg blev ansat som lærere i 1978, hvor vi

give de øvrige elever en forståelse af, at selvom vi er

kom til en skole, der arbejdede efter en ny folke

forskellige, så er vi alle en del af et fællesskab, der

skolelov2, d e rfo r første gang pointerede, at "skolens

yder, hvor vi kan.

opgave skal løses i samarbejde med forældrene". Det
I 1987 startede et stort udviklingsprojekt på Fobundsskolen. Det var hektiske år med meget stor aktivitet

2 Folkeskoleloven fra 1975
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Læsning på skolebiblioteket.
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Når der er sne, kan man i frikvartererne kælke på
skolens legeplads.
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og mange synlige spor - ikke mindst oprettelsen af

til, blandt andet fordi det var spændende at være med

Trekløveren og Budstikken. Trekløveren udvidede sig

til alle aktiviteterne. Men fra 1993 skulle alt tælles op

hurtigt til at blive en børnehave med 70 børn samt

og gøres til arbejdstid. Det betød desværre, at akti

en SFO på skolen med 65 børn. Den store søgning i

vitetsniveauet dalede, og der blev brugt meget tid på

begge afdelinger medførte, at der skulle bygges til,

at tælle tim er for at sikre, at lærerne arbejdede nok.

således at både børnehave og SFO nu fik fine tids

For lærerne på Forbundsskolen havde aftalen den ef

svarende lokaler til deres aktiviteter. Begge afdelinger

fekt, at de måtte sige meget af 'ekstratingene' fra og

blev hurtigt integrerede afdelinger af Forbundsskolen.

dermed være med til at indskrænke aktiviteterne. Det
foregik heldigvis i en god tone og i et godt samarbejde
med forældrene.

Værkstedsaftener
Som noget nyt indførte skolen i disse år værksteds
aftener, hvor forskellige instruktører (ansatte ved

I 1980'erne og 1990’erne udviklede specialklasserne

skolen og Trekløver, forældre og andre sagkyndige)

sig i takt med, at der opstod behov for det i Vamdrup

tilbød lokalområdets beboere aktiviteter af meget for

og Lunderskov kommuner. På selve skolen blev der

skellig art. De første år kun for voksne men senere for

efterhånden oprettet 3 specialklasser, og i 1989 star

forældre og børn. Der blev nedsat en arbejdsgruppe

tede projektklassen Reden som et undervisnings- og

fra klasseforældrerådene, der planlagde aftenerne

fritidstilbud til 4 - 6 overbygningselever i et nedlagt

med meget forskellige værksteder. Det vigtigste værk

husmandsbrug i Gelballe - også under Forbundssko

sted var caféen, der skulle sørge for mad til alle som

lens ledelse med Holger Larsen som daglig leder på

afslutning på aftenen. På en sæson kunne man melde

stedet. Som led i undervisningen tilbød Reden hjælp

sig til meget forskellige emner. Eksempelvis blev flg.

til områdets pensionister eksempelvis til havearbejde

værksteder tilbudt en sæson: Fuglekasser/foderbræt;

og der var stor fokus på at finde praktikophold til

Fuglefoder/fuglearter; Stoftryk; Læder/skind; Sang-

eleverne.

lege/rollespil/rytm ik; Noget af ingenting; Emaljear
bejde; Filtning; Juleværksted; Café.

Omsorg for hinanden
Specialklasserne var en naturlig del af skolen, og

Der var altid liv på skolen, og skolens personale var

eleverne var sammen med skolens øvrige elever, når

meget synlige som deltagere i de fleste aktiviteter.

og hvor det var muligt. Som idræ tslæ rer var det en

I 1993 fik lærerne en ny arbejdstidsaftale. Indtil da

oplevelse at se, hvordan en af eleverne i idrætstimen

havde lærernes arbejdstid bygget på en grundlæggen

roligt kunne trække en urolig specialklasseelev ind

de tillid til, at de udførte de opgaver, de skulle - ud

til sig og sidde sammen med ham på gulvet og bero

over at undervise ca. 25 ugentlige lektioner. Den tillid

lige ham.

havde lærerne på Forbundsskolen så rigelig levet op
97

Specialklasseeleverne var naturligvis ligeså om 

så tilpas højt til, at han var sikker på, at jeg kunne

sorgsfulde overfor andre. Da Karen fødte vores

høre ham, at Johan nu var flin k ved lusene. Da kam 

datter 14 dage for tidligt, gik jeg og snakkede med

meraten spurgte, hvad Morten mente, sagde han: "Jo,

to af specialklasseeleverne i skolegården og må

prøv at se. Johan har anlagt en fodboldbane til dem!”

have fo rtalt om den lidt for tidlige fødsel, hvortil den

(en hentydning til min manglende hårpragt).

ene af drengene sagde: "Johan, det skal du ikke være
ked af. René blev født 3 uger for tidligt, og jeg blev født

Personalet har ligeledes nydt at drille hinanden -

to år for tidligt, så det betyder ikke noget”. Det var en

helst så eleverne har set det og dermed fået oplevel

elev, der ikke udstillede uvidenhed, men derimod

sen af, at det kan være ok at drille - men at mobning

omsorg - jeg skulle ikke være ked af det.

er bandlyst. Jeg var idræ tslæ rer en årrække og havde
naturligt en fløjte med mig i gymnastiksalen. En dag,

På Forbundsskolen er der stor fokus på, at alle

da jeg puttede den i munden, havde en kollega sm urt

eleverne skal opleve, at de betyder noget også for

Tigerbalsam på den, og fløjten røg ud af munden på

hinanden. Derfor bliver jeg glad, når jeg oplever,

mig sammen med en række mindre pæne ord. Min

de store elever læse op for de små siddende i små

kære kollega havde orienteret eleverne på forhånd, og

grupper rundt på skolen; når de store elever

de syntes, det var fantastisk sjovt.

arrangerer legepatrulje for de yngste; når de store
elever hjæ lper de små ved elevrådsmøderne, hvor

I 2003 begyndte den seneste knopskydning af

alle klasser er med; når de yngste elever søger hen

Forbundsskolen. Med baggrund i skolens arbejde

i favnen på de ældste elever til morgensang; når

med specialklasserne og den grundholdning, der

store og små tum ler sammen på kælkebakken; når

prægede alle om kring skolen, oprettede Vejle Amt en

de store elever arrangerer elevrådsfest for de

afdeling, Grønnebakken, for elever med en proble

yngste; når de ældste klasser er storebror/søster

m atik indenfor autism espektret. Det var ikke mindst

for de yngste; når de ældste elever hjæ lper til ved

Bent Bechmanns fortjeneste, at afdelingen blev

de yngste elevers skolefest osv.

oprettet på Forbundsskolen. Ved kom munesam m en
lægningen i 2007 overgik Grønnebakken til Kolding

Gerne lidt drilleri, men ingen mobning

kommune sammen med Forbundsskolen. Fra starten

Der har altid været plads til kæ rligt d rilleri på skolen

var tanken, at der skulle arbejdes på at integrere

ud fra devisen, at man kun d rille r nogen, man kan

Grønnebakkens elever på Forbundsskolen. De forsøg,

lide - og begge parter skal synes, det er sjovt. Vi

der har været gjort på det, har ikke været succes

lærere blev ikke undtaget. En dag overhørte jeg i

fulde, da Grønnebakkens elever for en stor dels ved

sløjdsalen, at Morten snakkede med en klassekam

kommende har så store vanskeligheder, at de ikke

merat om lus. Han skævede lige hen til mig og sagde

magter at følge undervisningen i en stor klasse. Til
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De store elever hjæ lper de mindre elever, når der er
brug for det.
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gengæld nyder hele Forbundsskolen godt af, at Grøn

findes i opfyldelsen af amtsskolekonsulent H.

nebakken er kommet til. Forbundsskolen har et stort

Nielsens ord fra 1960, "Forbundsskolen er en skole

personale (omkring 60 ansatte), og der er ansatte

med tæt kontakt mellem forældre og skole, en skole

med en stor ekspertise indenfor mange om råder på

hvor eleverne er spirer, der skal gro med mennesket i

m atriklen. En ekspertise der kan anvendes på kryds

forgrunden". Det sammenholdt med, at skolen gen

og tværs i afdelingerne. Hele tiden er der fokus på,

nem alle årene har haft en kompetent forvaltning

om og hvordan samarbejdet afdelingerne im ellem

i ryggen, et meget dygtigt og engageret personale,

kan udbygges.

visionære og indsigtsfulde skolenævn, -kom m issio
ner, -bestyrelser, forældre, der altid bakker op og

Kommunesammenlægning og

støtter skolen samt dejlige elever, så er der en god

fremtidens Forbundsskole

basis for at videreføre den gode skole, Skanderup-

Den 1. januar 2007 blev der skrevet et nyt kapitel i

Hjarup Forbundsskole.

Forbundsskolens historie. Vamdrup og Lunderskov
kommuner blev lagt sammen med Kolding Kommune,
og skolens status som forbundsskole ophørte der
med. Navnet er bevaret som et historisk minde om
en tid, hvor skolens øverste beslutningsorgan, fo r
bundsstyrelsen, bestod af 4 repræ sentanter fra hhv.
Vamdrup og Lunderskov byråd. Vi må nok er kende,
at den tætte kontakt med politikere fra de to kom m u
ner har givet skolen visse fordele gennem årene, men
nu agerer Forbundsskolen på lige fod med alle andre
folkeskoler i Kolding Kommune. Det er nu op til per
sonale, elever, foræ ldre og lokalområde at videreføre
den gode skole, der i år har fungeret i 50 år.
Forbundsskolen har altid haft et godt ry ikke blot i
skoledistriktet men også i nabodistrikter. Gennem
årene har der således været en stor søgning til skolen
fra elever fra andre skoledistrikter. I disse år betyder
det, at skolen har en klassekoefficient på mellem 23
- 24, hvilket økonomisk giver skolen gode betingelser.
Jeg tror, at baggrunden for det gode ry bl.a. kan
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Gavludsmykning bestående af keramiske kakler, og udført
af Steen Dybdal. Udsmykningen blev indviet i 1990.
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Marinus Thomsens erindringer gennem
næsten et århundrede
Martin Philipsen Mølgaard

På trods af, at Marinus Thomsen påstår, han
aldrig har lavet noget, er det alligevel lykkedes
ham at videreføre et solidt fam iliefirm a, der
tog sin begyndelse i 1915, og som i dag leve
re r m ateriale til de største virksom heder i
Danmark, heriblandt Vestas. Han har selv været
ansat i virksomheden Dansk Gummi Industri
A/S siden 1938, og har derfor haft 75 års ju b i
læum i år. I sit liv har Marinus Thomsen oplevet
både en omfattende eksplosionsbrand på v irk 
somheden, de hårde tide r under 2. Verdenskrig
og glade aftener på Palmehaven og Trocadero.

Facaden på Thomsens Cykleudsalg med porten ind
til baggården. Marinus Thomsen havde værelse
lige over porten, og lige over forretningen lå den
fine stue.
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Rendebanen og virksomhedens første år
Marinus Thomsen er født i Kolding den 21. februar
1921 på familiens bopæl, der lå lige over fam iliens
forretning, Thomsens Cykeludsalg. Denne skiftede
senere navn til Sydjydsk Vulkaniserings Anstalt.
Marinus Thomsens bedstefar Søren Thomsen var
sammen med sin kone, Marie, udvandret til USA i
slutningen af 1800-tallet på grund af de dårlige
frem tidsudsigter i Europa. Med håb om en bedre
frem tid bosatte de sig i Wisconsin og drev landbrug.
I USA fik de sønnen Holger, som senere blev far til
Marinus Thomsen.
Efter 15 år i USA vendte familien hjem til Danmark,
da Søren Thomsen var blevet alvorligt syg, og de
bosatte sig i Øster Starup mellem Kolding og Vejle.
Holger Thomsen blev udlæ rt tøm rer men åbnede
senere Thomsens Cykeludsalg på Rendebanen 9 i
Kolding. I lejligheden ovenover forretningen voksede
Marinus Thomsen op med sin storebror Søren. Når

Holger Thomsen, der grundlagde Thomsens Cykle-

folk mødte ham i byen og spurgte ham, hvem han

udsalg i 1915 på Rendebanen.

var, svarede han altid: "Brødrene Thomsen, Rende
Brødrene Thomsen boede som sagt over fo rre t

banen 9, Kolding. "

ningen på Rendebanen 9 sammen med deres
Thomsens Cykeludsalg havde i starten fokus på salg

søster og forældre. Rendebanen er en af Koldings

og reparation af cykler, men antallet af biler steg støt

helt gamle gader, og den har fået sit specielle navn

i tiden efter Første Verdenskrig. Når folk dengang

på grund af de såkaldte dystrend, væddeløb, som

skulle have lappet eller skiftet deres dæk på deres

kongen og adelen afholdt her i 1500-tallet. Under

biler, tog de enten hen til smeden eller cykelhandle

Treårs-krigen i 1849 blev Rendebanen også hårdt

ren. Derfor udviklede Thomsens Cykelforretning sig

medtaget af Slesvig-holstenernes bombardement af

til også at ordne dæk på biler. Dermed var kimen lagt

byen, men mange af husene blev hurtigt bygget op

til forretningens frem tidige kerneområde.

igen, og står der den dag i dag.
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Da Marinus Thomsen boede på Rendebanen, gik
der en port ind til baggården, og lige over porten
havde Marinus Thomsen sit værelse. Det lå lige
ved siden af familiens pæne stue, som var møble
ret med fløjlsmøbler. Gik man gennem porten, kom
man om til gårdspladsen, hvor lagerbygningen lå.
Der stod byens trækvogne, som bybudene anvendte.
Alle vogne havde je rn h ju l på, og når de blev hentet
om morgenen klokken 7, larmede det gevaldigt.
Marinus Thomsens m or var tem m elig træ t af den
daglige larm , og larmen var lige så øredøvende, når
alle vogne blev kørt på plads igen om aftenen. Når
klokken blev 22.00 blev alle porte i byen låst og en
jernstang sat for, så tyve ikke kunne komme ind,
tilsvarende blev der låst op om morgenen kl. 7.00.
Gårdspladsen var i tiden op til 2. verdenskrig belagt
med brosten, og det var et besværligt underlag, når
Marinus Thomsen.

man anvendte donkraften. Derfor besluttede Holger
Thomsen, at den skulle asfalteres, så donkraften
kunne stå stabilt. Alle brosten blev taget op, og

Det var ydmyge forhold, der var på Rendebanen 9 og

efterfølgende blev der lagt asfalt på hele gårdsplad

kun med ganske få ansatte. Holger Thomsen drev

sen. Da arbejdet med asfalteringen var færdigt, blev

virksomheden med hjælp fra sin svoger Jeppe, og

alle beboere på hele Rendebanen inviteret til asfalt

sine sønner Søren og Marinus, der blev ansat i v irk 

bal i gården. Marinus Thomsen var helt ung på dette

somheden i henholdsvis 1931 og 1938. Senere blev

tidspunkt, og i forbindelse med ballet sørgede han

Marinus Thomsens kommende kone, Ellen ansat på

for salg af sodavand til gæsterne.

kontoret på Rendebanen, som kun bestod af en stol,
en skrivemaskine og papir. Da Marinus Thomsen

I denne periode blev mange gader i Kolding asfal

blev ansat i 1938 var hans første lønudbetaling på 8

teret og Østergade var den første gade, der blev

kr., som han fik for at passe telefonen. Kassebogen,

asfalteret. Dengang foregik det ved, at asfalt blev

hvor den første lønudbetaling fremgår, findes stadig

hældt ud på jorden, og med håndkraft fordelt med

i virksomhedens arkiver i dag.

brædder, så belægningen blev lige.
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bilmarkedet. Sideløbende med salg og reparationen
af bildæk påtog virksomheden sig arbejde inden for
forskellige gum m ireparationer, ligesom de forsålede
gummistøvler.
Trængsler under 2. verdenskrig
Den 9. april 1940 blev indbyggerne i Kolding, ligesom
i resten af Danmark, vækket af lavtgående tyske fly,
der smed flyverblade ud med Oprop til danskerne. I
flyverbladene stod der, at tyskerne nu var i landet for
at sikre Danmark mod overgreb fra England. Tyske
tropper ankom til Kolding tid lig t på morgenen til
fods, i lastbiler, kampvogne og på motorcykler. De
I kassebogen fra 1938 kan man se Marinus Thomsens

kørte roligt gennem gaderne op mod Banegårds

første lønudbetaling, som var på 8 kr.

pladsen, hvor de tog opstilling. Mange soldater sku l
le videre mod Fyn, men en del blev også indkvarteret

Familien Thomsen boede og drev forretning på

i bygningen, der i dag huser Social- og Sundhedsfor

Rendebanen frem til 1942, hvor de blev nødt til at

valtningen samt på Hotel Royal.

flytte på grund af anlæggelsen af den nuværende
Bredgade. Vejen skulle gå lige igennem, hvor Rende

Marinus Thomsen husker ankomsten af de tyske

banen 9 dengang lå, og huset måtte derfor rives ned.

tropper. Han stod på Søndergade, da tyskerne kom

Familien flyttede herefter til en villa på Fynsvej, mens

marcherende i et roligt tempo forbi de måbende

Marinus Thomsen flyttede på et værelse i Sydbane-

danskere. Som han selv siger, så kunne de jo ikke

gade sammen med sin kone.

gøre noget. De kunne jo ikke skyde med fingrene.

Sydjydsk Vulkaniserings Anstalt flyttede efter eks

Besættelsestiden var en hård tid for Sydjydsk

proprieringen til Sydbanegade i helt nye bygninger.

Vulkaniserings Anstalt og Marinus Thomsen, som

Siden 1926 havde Holger Thomsen udfaset repa

det var for mange andre virksom heder og personer i

rationen af cykler og cykeldæk, for blandt andet at

Danmark. Det blev besværligt og dyrt at hente varer

koncentrere sig om det stæ rkt voksende marked

til Danmark. Det var kun m uligt at skaffe varer til

for salg og reparation af bildæk. I denne periode

Danmark fra områder, som var kontrolleret af

udviklede Holger Thomsen de første m askiner til

Tyskland og fra lande, som ikke deltog i krigen,

slidbanepålægning, som var en revolution inden for

blandt andet Sverige. Der blev lavet rationerings106
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Forretningens kontor på Rendebanen 9, hvor Marinus Thomsens
kone Ellen arbejdede.
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Medarbejdere hos Thomsens Cykleudsalg, ca. 1915.
I midten med et dæk over skulderen står Marinus
Thomsens m orbror Jeppe, som også var ansat i
virksomheden.
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Sydjysk Vulkaniserings Anstalt i baggården til
Rendebanen 9.
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Baggården til Rendebanen 9, hvor der blandt andet
blev opmagasineret dæk langs bygningen.
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mærker, som jæ vnligt blev uddelt til husstandene,

og høre om det var m uligt at få en sending nye dæk

og dem skulle man så aflevere sammen med varen,

derfra. Beskeden lød, at én gang kunne det gå, men

man købte. Løb man tør for mærker, kunne man

skete det igen, kunne de ikke hjælpe. Så måtte man

ikke købe flere af den pågældende vare. Kul og ben

lære at passe bedre på sine ting.

zin blev først rationeret, siden fulgte sukker, kaffe
Under besættelsen fandt medarbejderne på virk

og the.

somheden ud af, at det var m uligt at købe rågummi i
På Sydjydsk Vulkaniserings Anstalt blev der også

Esbjerg. Det var gummi fra sænkede skibe i Nordsø

anvendt rationeringsbreve, som Marinus Thomsen

en, der drev i land ved Esbjerg, som blev opsamlet og

lavede. Dette skyldtes, at der var mangel på uor

solgt videre. En del af dette materiale købte Marinus

ganiseret gummi. Virksomheden fik tild e lt 2-3 kg

Thomsen, så det kunne blive fragtet til Kolding og

gummi om måneden, som ikke rakte sæ rligt langt.

blive renset og bearbejdet til brugbart materiale. På

Denne mangel på råvarer nødvendiggjorde indførs

denne måde og med brugen af rationeringsbreve,

len af virksomhedens rationeringsbreve. I ju li 1944

klarede Marinus Thomsen og virksomheden sig hel

udsendte Marius Thomsen blandt andet et ratio

skindet gennem de hårde vilkår under krigen.

neringsbrev, der gjorde opmærksom på, at det nu
igen var m uligt at få foretaget slidbanepålægning på

Den 5. maj 1945 var virksomheden lukket på grund

cykeldæk hos Sydjydsk Vulkaniserings Anstalt. Dog

af befrielsen. Medarbejderne skulle jo ud at se, hvad

kunne man kun få det foretaget på et bestemt antal

der foregik. Marinus Thomsen mindes, hvordan

dæk, i en bestemt uge. Det var dog ikke alle, der var

tyskerne forlod byen stille og roligt. I samme rolige

berettiget til at få ordnet cykeldæk hos virksom he

tempo, som de var ankommet fem år tidligere.

den. Folk mødte op og fortalte om deres behov, og

Tyskerne marcherede dog ikke ud af byen, men de

hvorfor de reelt havde brug for at få ordnet deres

kom gående enkeltvis og i små grupper med t r il

dæk. Var argumenterne gode nok, kunne de få et

lebøre og vogne fyldt op med alt, hvad de kunne

rationeringsbrev. Prisen for dette arbejde løb op i

medbringe. Mange havde også forskellige ting og

14 kr. Dermed sikrede man, at man ikke løb tør for

varer over skuldrene, da de vidste, at i Tyskland var

m aterialer for hurtigt, og at det blev udført for dem,

der intet at komme hjem til. Alt var væk derhjemme.

som virkelig havde behov for cykeldæk.

Marinus Thomsen husker, hvordan han tænkte: “ De
arme mennesker. Den menige soldat kan jo ikke gøre

Det var ikke m uligt at skaffe nye dæk under krigen,

for at de har sådanne nogle tåbelige mennesker (Hitler,

men en enkelt gang fik Sydjydsk Vulkaniserings

red.) derhjemme. "

Anstalt stjålet alle deres dæk fra lageret. Derfor var
de nødt til at kontakte Horsens Gummivarefabrik
111

Branden 1968 i Sydbanegade, hvor fabrikken
brændte ned. Til højre i billedet ses tankstationen,
som flam m erne heldigvis ikke nåede frem til.
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Efterkrigstiden og en ødelæggende brand
Efter krigen begyndte der igen så småt at komme
gang i hjulene, om end der i en del år stadig var
mangel på råvarer. Sydjydsk Vulkaniserings Anstalt
begyndte fra 1947 at frem stille form støbt og teknisk
gummi, og virksomheden udviklede sig til at udføre
en lang række forskellige opgaver inden for gum 
m iindustrien. Virksomheden var da flyttet til Sydbanegade på grund af eksproprieringen fra Rende
banen, og hele 1. salen blev indrettet til frem stilling
af teknisk gummi.
Kolding Brandvæsen i gang med slukningsarbejdet i
forbindelse med branden i Sydbanegade.

Marinus Thomsen var, som nævnt tidligere, be
gyndt på virksomheden i 1938 og arbejdede hele sit
arbejdsliv på kontoret. At det var på kontoret med

Thomsen stod ved disken og ekspederede en kunde

adm inistrative og regnskabsmæssige opgaver, der

i butikken, da hun pludseligt begyndte at gå bag

blev hans arbejdsområde, husker han tydeligt.

læns og væk fra ham. Han undrede sig over, hvad

Marinus Thomsens far, Holger Thomsen, var uddan

hun foretog sig, men opdagede hurtigt den brand,

net håndværker og var en håndens mand af natur.

der var ved at udvikle sig lige bag ved ham. På få se

Det administrative var han dog nødt til at have styr

kunder spredte ilden sig tværs gennem lokalet med

på også. Han sad derfor hver aften og udfyldte regn

eksplosionsagtig fart - som en raket. Alle nåede

skabsbøger til langt ud på aftenen, ofte til klokken

heldigvis ud af fabrikken og butikken og i sikkerhed,

22-23. Marinus Thomsen var ofte på kontoret hos

mens brandvæsenet, der heldigvis lå lige overfor,

sin far og syntes det var synd, at han skulle arbejde

blev tilkaldt. Foran fabrikken lå en tankstation,

så meget, som han gjorde. En aften, hvor han igen

men heldigvis nåede ilden ikke at brede sig dertil.

betragtede sin fars arbejde, sagde faderen, at nu

Kulsort røg steg op fra de brændende bygninger,

hvor han alligevel var herinde, kunne han lige så

og fabrikken og ekspeditionen brændte ned. Både

godt blive der og lære at føre regnskab. Det viste

kontoret og dæklageret slap dog uden at blive berørt

han sig at være dygtig til, og han overtog derfor se

af ilden.

nere de adm inistrative opgaver i virksomheden.
Han ekspederede dog også kunder i butikken. I

Det viste sig, at en gnist fra en slibemaskine var

1968, tre år efter virksomhedens 50 års jubilæ um,

røget ned i en beholder med gummistøv og havde

indtraf en stor katastrofe på fabrikken. Marinus

antændt indholdet inden for få sekunder, hvorefter
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ilden bredte sig med lynets hast. Efter ilden var blevet

gennemblødte af regnen. De nåede at være gift i over

slukket stod en del mure dog tilbage, og fabrikken

70 år. Fejrede både diamant- og krondiamantbryl-

kunne hurtigt bygges op igen.

lup og modtog derfor to gange en hilsen fra Hendes
Majestæt Dronning Magrethe II.

Glade aftenener på Trocadero-Palmehaven
Samme år, i 1968, blev Marinus Thomsens søn,

Som følge af bl.a. fjernsynets voksende udbredelse i

Niels-Holger Thomsen ansat. Marinus Thomsen var

1960’erne, fjernedes grundlaget for de daglige shows

på dette tidspunkt direktør for virksomheden sam

på Trocadero, og dansestedet måtte lukke i 1974.

men med sin bror, som de var blevet udnævnt til efter

Bygningen blev senere revet ned, så i dag er der kun

Holger Thomsen døde i 1957. Han havde som sagt

de glade minder tilbage.

altid stået for de administrative opgaver, mens Søren
Thomsen oftere var nede og arbejde med maskinerne.

Ekspropriering og omlægning af produktionen
Sydjydsk Vulkaniserings Anstalt havde i denne pe

Marinus Thomsens arbejdsdag startede om m or

riode udskiftning og salg af autogummi som det pri

genen ved 8-tiden og han fortsatte arbejdet frem til

mære forretningsområde, men virksomheden havde

omkring klokken 17. Efter at have været hjemme og

også øget fokus på og udvikling af industriafdelingen,

spise skete det ofte, at han tog sammen med sin kone

da der var stor efterspørgsel på disse produkter. I

i byen på Trocadero-Palmehaven, der lå i Jernbane

1975 indstillede man produktionen af slidbaner, men

gade. Siden 1916 havde stedet heddet Palmehaven

fortsatte stadig med salg og udskiftning af dæk til

og var et orientalsk indrettet spisested, der allerede

både person- og lastbiler.

i 1920 måtte udvides på grund af stedets store suc
ces. Der blev nu plads til at danse Charleston, og

Da Sydbanegade i midten af 1976 skulle udvides,

med indvielsen af Trocadero var der shows tre gange

eksproprieredes en række virksomheder fra gaden,

hver aften, og bagefter kunne man danse til det faste

heriblandt Sydjydsk Vulkaniserings Anstalt. Det var

orkester, det italienske orkester Primavera, der var

anden gang i virksomhedens historie, at den måtte

tilknyttet stedet.

flytte på grund af gadeudvidelse. Virksomhedens nye
adresse blev på Mosevej, og navnet blev ændret til

Det var også på Trocadero-Palmehaven, at Marinus

Sydjydsk Vulkanisering. Dengang var Sydjydsk

Thomsen og hans kone havde holdt bryllupsfest i

Vulkanisering det største dækcenter i Kolding, og

1942. Da det var under krigen, var det ikke m uligt at

kunderne kom langvejs fra for at få ordnet dæk. I de

få en taxa, så da festen var slut, måtte både han og

nye bygninger der var på i alt 1600 m2 blev der også

konen løbe gennem regnen hjem tilvæ relset på Syd-

plads til, at der kunne indrettes en afdeling til pro

banegade. Da de endelig kom hjem, var de selvfølgelig

duktionen og udviklingen af industrigummi.
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Palmehaven-Trocadero i Jernbanegade, hvor
Marinus Thomsen ofte tog i byen og blandt andet
holdt sin bryllupsfest.
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Marinus Thomsen kunne i 1990 fejre virksomhedens

Virksomheden følges stadig tæt

75 års jubilæ um, og hans barnebarn Christian også

Marinus Thomsen kunne i foråret 2013 fejre sit 75

plads til, at der kunne indrettes en afdeling til pro

års jubilæ um i virksomheden. Han kører hver dag

duktion og udviklingen af industrigum m i.

ned til fabrikken, og bakker sin bil på plads, som
alle medarbejdere skal gøre. På den måde sikres, at

Marinus Thomsen kunne i 1990 fejre virksom he

ingen bakker ind i nogen, når man skal ud igen, og i

dens 75 års jubilæ um , og hans barnebarn Christian

tilfæ lde af brand kan man komme hurtigt væk. Hvert

Thomsen blev ansat få år efter. Der var således

år testes hans evne til at køre bil, og hvert år er han

3 aktive generationer i Sydjydsk Vulkanisering. I

blevet godkendt. Han har derfor fortsat sin daglige

2002 blev Christian Thomsens bror; Peter Thomsen

gang på fabrikken, dog på nedsat tid, og han går

ansat. Fra 1998 besluttede man, at der ikke længere

hver dag en runde blandt medarbejderne, hvor hans

skulle sælges og udskiftes dæk, da markedet havde

store viden og erfaring inden for erhvervet stadig er

udviklet sig således, at det ikke længere kunne

efterspurgt. På den måde kan han også stadig følge

betale sig. Kernevirksomheden blev i stedet den

med i virksomhedens udvikling.

industrielle produktion af gummi, som man havde
udviklet siden 1960’erne.

Gennem sit lange liv og sine mange år i virksom
heden, der i dag hedder Dansk Gummi Industri A/S,

Omlægningen af produktionen og den industrielle

har Marinus Thomsen oplevet virksomhedens udvik

udvikling i lokalområdet medførte, at Sydjydsk

ling fra dens spæde starts som en cykelforretning i

Vulkanisering i 2005 endnu engang måtte flytte til

Rendebanen til succesfuld industrivirksom hed med

nye lokaler. Bygningerne på Mosevej var ikke

over 30 ansatte. Om få år vil Dansk Gummi Industri

længere store nok, og virksomheden flyttede der

A/S kunne fejre sit 100 års jubilæ um . Virksomheden

for ud i helt nyopførte fabriksbygninger på P rofil

er, her knap 100 år efter etableringen i 1915, leve

vej i 2005. Virksomheden skiftede samtidig til det

randør til store og små industrier i hele Danmark og

nuværende navn: Dansk Gummi Industri. Christian

med sam arbejdspartnere i Østeuropa og Asien.

og Peter Thomsen var sammen med deres far, og
Marinus Thomsens søn, Niels-H olger Thomsen med

Gennem alle årene har fam ilien Thomsen drevet f ir 

inde over byggeprojektet, så de nye bygninger kunne

maet frem til den succes, det har i dag, og frem tiden

rumme den fortsatte udvikling af fam iliefirm aet.

vil vise om 5. generation vil fortsæ tte udviklingen af
virksomheden mod nye mål.
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Sydjydsk Vulkaniserings bygninger på Mosevej, 1977.

To generationer samlet. Fra venstre Peter, Marinus
og Christian Thomsen.

Dansk Gummi Fabriks nuværende bygninger på
Profilvej.

Trapholt 25 år - et museum for de
mange - ikke de få
Karen Grøn

Trapholt kan i år fejre 25 års jubilæ um . Museet
har placeret sig som et fyrtårn med både lokalt,
nationalt og internationalt udsyn. Museums
direktø r Karen Grøn fo rtæ lle r om museets ud
fordringer, opgaver og hvordan museet arbejder
med at im plem entere og opfylde Trapholts vision
2013 som:
"Danmarks mest engagerende, tilgængelige og
responsive møbel-, kunsthåndværk og kunst
museum med internationalt toneangivende og
nytænkende samling og formidling a f højeste
standard og kvalitet. "
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Trapholt dengang og i dag

Trapholts form ål er i dag, som fra de første år, at

2. juni 1988 kunne man åbne de smukke m useum s

arbejde med kunst, kunsthåndværk og stoledesign.

bygninger af Børge Lundgaard i C. Th. Sørensens

At man kombinerede disse tre fagom råder allerede

vidunderlige park, som mange i dag forbinder med

den gang museet blev etableret, viser sig i dag at

Trapholt. Museumsbygningerne blev placeret på det

have været en stæ rk og bæredygtig vision for m u

tidligere landsted Trapholt, som i 1972 var blevet

seet. Siden Trapholt blev etableret, er der sket en

overdraget til Kolding Kommune af den tidligere

stadig stigende tilnæ rm else mellem de forskellige

tandlæge Gustav Lind, hvilket blandt andet skyldtes

fagområder, og i dag er der en blomstrende scene

dygtigt politisk arbejde af den radikale byrådspo

af kunstnere og designere, som uden problem er

litike r K.E. Reddersen, som også var formand for

eller skelen krydser hinandens faggrænser. At a r

Kolding Kunstforening. Den selvejende institution

bejde i krydsfeltet mellem kunst og design er i disse

Kunstmuseet Trapholt blev stiftet 1. juni 1981, og

år et af de mest spændende og udfordrende faglige

museet blev etableret med sin første professionelle

om råder i kunst- og designverdenen. På Trapholt

leder, Svend Jørn Andersen 1. m arts 1982 med

kan man både opleve krydsfeltet samt kunst og

kontor og gallerilokaler i Klostergården.

design som sæ rskilte fagområder.

Grundstenen i samlingen var oprindeligt samlingen

Visionen for Trapholt da museet åbnede i 1988 var,

fra Kolding Kunstforenings om kring 1000 værker. I

at museet skulle være museet for de mange - ikke

dag varetager Trapholt ikke mindre end 5500 væ r

de få. I dag 25 år efter åbningen finder man et m u

ker. Derfor har museet status af at være et stats

seum, som på mange måder har realiseret visionen.

anerkendt museum, som modtager statstilskud til

Trapholt har gennem de 25 år, bygningerne har

at indsamle, registrere, bevare, forske og form idle

inviteret gæster indenfor, budt på et rigt og varieret

museets samlinger. Nogle vil mene, at Trapholts

udstillingsprogram , og museet har sæ rligt de sene

samlinger er museet, og ville således kunne sige, at

re år, placeret sig blandt de mest velbesøgte kunst

25 års jubilæ um i 2013 ikke er helt korrekt - men

m useer i Danmark. Besøgsstatistikkerne fortæ ller,

da de fleste jo nok forbinder Trapholt med helheden

at museets besøgende med runde tal fordeler sig

af arkitektur, sam linger og udstillinger, har museet

med 20% fra Kolding området, 35% fra Region Syd

valgt at fejre helhedens 25 års jubilæ um med en fest

og 45% fra resten af landet. Undersøgelser viser

den 2. juni og en jubilæ um sudstilling med fernise

desuden, at Trapholt har fastholdt det veluddannede

ring den 28. august: Noget ganske særligt - Trapholts

kernepublikum, samt at museet form år at tiltræ kke

samling anno 2013.

publikum sgrupper, som norm alt ikke benytter
kunstm useer så flittig t.
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Snoren klippes 1. juni 1988 af blandt andet Clara Rigenstrup
og Svend Jørn Andersen. Foto: P. Thastum.
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Trapholt har mange aktiviteter
for unge. Her en ung mand som
k u ra te re ri udstillingen Hva'ka'
kunst?2009.

En gruppe unge piger som
deltager i projektet Trap holt
Superteens som led i et kunst
værk af kunstgruppen Superflexi2001.
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Der arbejdes m ålrettet og bevidst på Trapholt i

Men museet er mere end smukke ram m er for en

forhold til både nye og eksisterende målgrupper. At

oplevelse. Som vidensinstitution, der har til form ål

Trapholt i dag form år både at fastholde kernepubli

at indsamle, registrere, bevare, forske og form idle

kum og at udvide gruppen af brugere af museet, er

design og kunst, arbejder museet også på at være

vi meget stolte af.

elever place. Viden er en kerneydelse på Trapholt, og
det vil i de kommende år være vigtigt at sikre

Clever place, aesthetic place og great good place

ramm erne for mere forskning på museet og i sam

Trapholt er en destination. Gæsterne kom m er for

lingerne. Det er netop samlingerne, som gør

at blive en dag. De bliver flere tim e r og går til og fra

Trapholt til et museum og ikke en kunsthal. Sam

mellem udstillingerne og museets øvrige tilbud. De

lingerne er hele grunden til museets eksistens, og

nyder museets skønne arkitektur, den smukke park,

den er anledningen til vidensproduktion og sam tids

dejlige cafe, spændende butik - og hinanden.

relevante perspektiveringer. Ud over gode fyldige
tekster ved væ rker arbejdes der systematisk med

Med udgangspunkt i sociologen Ray Oldenburgs

vidensform idling på mange niveauer - film , lyd og

begreb Great Good Place' arbejdes der på en profil

skilte. De senere år er der indledt et tæt sam arbej

for Trapholt, hvor der er plads til mange forskel

de med folkeuniversitetet, således at alle fra Region

ligartede oplevelser. Great Good Place handler kort

Syd kan komme på kurser i kunsthistorie, design

fortalt om, at Ray Oldenburg pegede på, at det

historie og andre sæ rlige foredragsrækker. Trapholt

velfungerende samfund har steder, hvor mennesker

er stedet, hvor både eksperten og den alm indeligt

kan mødes uform elt og socialt. Det dysfunktionelle

interesserede skal kunne hente viden og inspiration

samfund har ikke den slags steder. At være netop

om kunst og design.

et sted, hvor man kan hænge ud, mødes med andre,
skrive på sin computer, se noget smukt, inspireren

Æstetikken er et centralt element på et kunst- og

de og debatskabende er en af visionerne for arbej

designmuseum - Aesthetic Place. På Trapholt skal

det med Trapholt. Trapholt har derfor også åbent

alt være gennemført, smukt, velholdt og veludført.

gratis for gæster om onsdagen fra kl. 17-20, hvor

De ydre ram m er er netop blevet sat i stand med en

man kan komme en aften og nyde huset og restau

gennemgribende renovering af bygningerne, og

ranten uden at skulle betale for at komme ind.

udstillingerne bliver gennemarbejdede både med
hensyn til indhold og udstillingsdesign. Det er vig
tigt, at museets ram m er altid opleves som æ steti
ske og indbydende.

'Oldenburg, Ray; The Great Good Place: Cafes, Coffee Shops,
Bookstores, Bars, Hair Salons, and Other Hangouts at the Heart
of a Community, Paragon House, USA, 1989
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Trapholts aktivitetsprogram er ofte udsolgt med ventelister.
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Hvordan nås visionen?
Trapholts vision fra 2010 om at blive Danmarks mest
engagerende, tilgængelige og responsive kunstm u
seum har haft vidtrækkende konsekvenser for hele
museet, idet den kun ville kunne blive realiseret, hvis
hele huset arbejdede i samme retning. Derfor er der
på Trapholt blevet arbejdet seriøst og m ålrettet med
hele organisationen. Trapholt fungerer således i dag
som en teambaseret organisation, hvor alle har spe
cifikke fagligheder, som sættes i spil gennem tvæ r
gående team, så alle arbejder på at optimere mødet
Den æstetisk oplevelse på Trapholt gælder både

mellem museum og museumsgæst.

udstillinger og bygninger. Her kan man restituere og
lade op.

Alle m useumsfolk kan hurtigt blive enige om, at god
form idling er vigtigt for museet. Im idlertid forstår
de fleste noget forskelligt ved form idling. Man kan

at der er et højt fagligt niveau, professionel håndte

tænke udstillingsdesign, skoletjeneste, outreach pro

ring og relation til samlingen hele vejen igennem.

jekter, markedsføring, pressearbejde, voksen rund

Når der arbejdes på Trapholt, er det således det

visninger, firm aarrangem enter etc. Det kan være

samlede museumsfaglige team, som tid lig t er med i

vanskeligt at få fælles fodslag, når der hersker den

processen, således at alle fagligheder kom mer i spil

form for flertydighed omkring begrebet form idling.

på de rigtige tidspunkter.

Derfor defineres form idling på Trapholt som en
række specialområder, der varetages af forskellige

Trapholts frontpersonale har alle en vigtig funktion

personer, som samarbejder tæt i teams. Udstillings

i Trapholts form idling. Museets folk i butikken og

ansvarlig sikrer museets udstillinger og design. Pub

vagterne møder næsten alle gæster. I 2007 om 

likum sansvarlige står for skoletjenesten, outreach

døbtes museets vagtfunktion til en guidefunktion.

projekter og events. Kommunikationsansvarlig

I grunden holdes der opsyn som tidligere, men nu

sikrer, at der bliver arbejdet strategisk med interes

kombineres opsynet med en positiv opm æ rksom 

senter, sociale medier, presse og markedsføring. A r

hed, som handler om, hvilken hjælp en gæst har

rangementsansvarlig tager sig af kom mercielle akti

brug for. Trapholts guider giver små introduktioner

viteter såsom konferencer, møder og arrangementer.

til enkelte værker, som de har specialiseret sig i, og

Samlingsansvarlig sikrer, at udgangspunktet for den

tre gange om dagen bringer de museets gæster over

form idling, der sker på museet, er i samlingen, og

til Arne Jacobsens sommerhus, hvor de vises rundt.
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Trapholt viste i 2013 den første præsentation af Nick Caves forunderlige
univers i Nordeuropa. Udstillingen blev suppleret af et event program med
flashmobs i 9 syddanske byer.
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I 2012 oplevede 20% af Trapholts gæster form idling
gennem museets guider.
Butikken er en vigtig funktion, når gæsten skal have
en god introduktion til museet og et godt minde
med hjem. Det er det første, man ser, når man
træ der ind på museet og det sidste stop, inden man
går igen. Der har de senere år været markant øget
interesse omkring Trapholts butik, som er med til
at understrege museets funktion som et sted, der
omhandler både kunst og design.

I 2006 inviterede Trapholt museets gæster til selv at
være smagsdommere, der vurderede, hvad der var

Æstetisk udfordring, historisk dybde og debatska

godt design.

bende udstillinger
Når der laves udstillingsplan på Trapholt sker

relateres til museets samlinger, og der foretages

planlægningen ud fra overvejelser om, at man på

indsam linger og forskning i forbindelse med

Trapholt altid skal kunne finde en række forskellige

aktiviteterne. Trapholt benytter i dag flere eksterne

udfordringer. For det første vil der altid være noget

forskere for at sikre, at det er den nyeste forskning,

sært, smukt, forunderligt, som udfordrer de æste

som der, i samarbejde med personalet på Trapholt,

tiske sanser. For det andet vil museet gerne bidrage

kurateres i forhold til.

til fornemmelsen af historisk dybde - hvor kom mer
vi fra, hvorfor ser tingene ud, som de gør, hvad

Trapholt har gennem årene haft meget stort held

gjorde man tidligere? For det tredje vil Trapholt ger

med brugerinddragende udstillingsprojekter. A lle

ne invitere til debat - så derfor vil der oftest være en

rede i 2001 skabte museet udstillingen Museum

debatskabende udstilling, hvor publikum inddrages

Mausoleum, hvor gæster med stor succes fik

i et spørgsmål. Den samlede Trapholt pakke består

mulighed for at prøve at kuratere udstillinger. I 2006

altid af disse tre elementer, og de bedste udstillinger

inviterede Trapholt gæsterne til at diskutere smag

indeholder alle tre elementer i sig selv.

i udstillingen Smagsdommer, hvor gæsterne kunne
livsstilsteste sig selv og stemme om, hvad der er

De senere år har Trapholt arbejdet m ålrettet på at

godt design. I 2010 kunne gæster hver uge vinde at

bringe internationale udstillinger til huse, og derfor

få realiseret en udstilling på Trapholt, ved at deltage

har museet med stolthed kunnet præsentere kunst

i udstillingen Hva' ka' kunst?, hvor hele sæ rudstil

og design i verdensklasse. U dstillinger på Trapholt

lingssalen var omdannet til ét stort magasin, og
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gæsterne kunne indlevere udstillingsforslag til m u

viste, at de fire stadier svarer til de fire læ ringssta

seet. Brugerundersøgelser viste, at 50% af museets

dier i Kolbs læ ringsteori3. Kolbs læ ringsteori peger

gæster deltog aktivt i disse udstillinger samt, at del

på, at man læ rer på forskellige stadier alt afhængigt

tagerne var overordentligt tilfredse med oplevelsen.

af situationen og emnet.

Det gennemgående ord er hele vejen kvalitet. Der

Der er således ikke én museumsgæst, som er mere

skal være noget at komme efter, når man tager på

rigtig end en anden. De er alle på museet af forskel

Trapholt - og det skal være af højeste kvalitet både

lige årsager. På sigt vil de alle have suget viden til

indholds- og form idlingsm æ ssigt. Der skal være no

sig på forskellige måder, som inspirerer dem i deres

get forskelligt alt afhængigt af, hvilken publikum s

videre liv. I stedet for på traditionel vis at opdele

type man er, netop den dag man er på museet.

gæster efter alder og social statur, opdeles gæster
på Trapholt i forhold til disse fire oplevelsesstile,

Hvad oplever gæsterne?

som både findes hos børn og voksne. Viden om de

Med udgangspunkt i Trapholts egne forskningsre

fire gæste-typer danner udgangspunkt for Trapholts

sultater er der blevet afdækket fire typiske publi

udvikling af nye udstillinger og tiltag. Modellen er

kumstyper på Trapholt: Hyggere, scannere, kultive

unik på museumsområdet og den er et væ rdifuldt

rede og undesøgere2. Disse fire typer er udtryk for

værktøj til på anerkendende vis succesfuldt at un

forskellige oplevelses- og læ ringsstile. Undersøgel

derstøtte de forskellige oplevelser, gæsterne kom

sen viste, at Trapholts gæsters interesser fordelte

m er for at få.

sig på to akser. Den ene akse handlede om deres
interesser - om de var mest interesserede i muse
ets genstande, eller om de var mest interesserede i
det sociale og dem, de var sammen med. Den anden
akse handlede om, hvorvidt de gerne ville være ak
tive og interagerende, eller om de hellere ville nøjes
med at bruge øjnene. Ved at krydse de to akser
fordelte Trapholts publikum sig i fire grupper, som
alle er ligebyrdige, men forskellige. En interessant
opdagelse har været, at forskningsprojektet også

2 Grøn, Karen. Undersøgende, hyggere, scannere og kultiverede.

3 Kolb, David A. Experiential Learning: Experience As The

En undersøgelse af gæsters oplevelser og oplevelsesstrategier

Source Of Learning And Development. Prentice Hall, USA. 1984

på Trapholt” i Nordisk Museologi 2007 nr. 2
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De fire bundlinjer

udvikling i den danske museumsverden med mange

Museerne er i disse år under et stadigt stigende pres

spændende udviklingsprojekter. Her har Trapholt

fra forskellige sider. Som selvejende institutioner er

også budt ind, og museet har spillet en central rolle

der mange tilskudsgivere med til tider divergerende

som et af de m useer i Danmark, hvor form idlingen

dagsordner. På Trapholt arbejdes der med 4 bund

både kom mer til udtryk som innovative projekter

linjer for at tydeliggøre kompleksiteten og klargøre

med stæ rkt samfundsengagement og teoretisk

værdien af de mange funktioner i huset.

refleksion i form af videnskabelige publikationer.
Dette faglige arbejde med form idling har været

Den faglige bundlinje. Statstilskuddet modtager man

centralt for udviklingen af Trapholt de senere år.

som museum på baggrund af det faglige arbejde

Internt har vi set formidlingsafdelingen som museets

med samlingerne. Når der indleveres arbejdsplaner

udviklingsafdeling, hvor der er blevet eksperim en

er det prim æ rt samlingerne, man skal redegøre

teret både med form og indhold med henblik på at

for, og her redegøres der efter museumslovens fem

udvikle selve m useum sinstitutionen Trapholt.

faglige punkter: indsamling, bevaring, registrering,
forskning og form idling. Museet skal gennem en

Det faglige arbejde er naturligvis hele grundlaget for

strategisk plan indsamle væsentlige væ rker i forhold

alt aktivitet på Trapholt. Derfor taler vi på Trapholt

til indsamlingsområdet for samlingen. Disse værker

om den faglige bundlinje, når vi opgør resultaterne af

skal registreres efter et defineret registrerings

vores faglige arbejde i form af udstillinger, publika

system og opbevares, så de bevares for eftertiden.

tioner og indsamling.

Med overblik over samlingen udvælges de forsk
ningsemner, som er interessante, og hvor samlingen

Publikumsbundlinjen. Det kommunale tilskud fra

kan bidrage til en relevant refleksion over samtiden.

Kolding kommune er en vigtig post i Trapholts bud

Forskning i samlingerne skal naturligvis form idles

get. Kommunen er meget opmærksom på sæ rligt to

til befolkningen - publikum. Hvis museet ikke tager

forhold - dels hvorledes Trapholt bidrager til udvik

dette arbejde alvorligt, kan statstilskuddet komme

ling af kommunen og borgerne, dels i hvor høj grad

i fare. Trapholt har planer om at øge fokus på sam

museet tiltræ kke r opmærksomhed omkring Kolding,

lingerne i de kommende år og håber, at der vil åbne

bosætning og gæster i byen. Publikumsbundlinjen

sig økonomiske m uligheder for at opgradere dette

handler på samme tid om, hvor mange gæster og

centrale og vigtige arbejde.

hvilke slags gæster, der kom mer på Trapholt.

I de sidste 10 år er der kommet øget fokus på fo r

Som et landsdækkende museum tiltræ kke r

midlingen på danske museer. Der er blevet etableret

Trapholt gæster fra hele landet. Det er vigtigt for

støtte gennem puljer, hvilket har medført en rivende

byen, at museet er kendt ud over bygrænsen, og med
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Projekter med nye m ålgrupper har stor betydning
forT rapholts generelle udvikling.
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80% af besøgende fra andre kom muner er dette mål

antal personer, som kom mer jævnligt, og antallet

heldigvis nået. Museer måles ofte på besøgstal

af Trapholts Venners m edlem m er stiger eksplosivt i

lene, som indikerer museets succes. Im idlertid kan

disse år.

museerne ikke altid sikre besøgstallene. For det
første kan man have held og forstand til at lave en

Der er mange slags publikum på Trapholt. Museet

meget populær udstilling - men det kan være svært

haren særlig opmærksomhed overfor befolkningen i

at regne ud, hvilken udstilling som vil brage igen

Kolding. I arbejdet med byen er der blevet fokuseret

nem, og det er til enhver tid vigtigt, at udstillinger er

på muligheden for at inddrage nye m ålgrupper og på

relevante for museet.

at få endnu flere fra nærområdet til at se m ulighe
derne i at gå på museum. For at nå de målgrupper,

Som det andet element kan man arbejde med

som ikke autom atisk orienterer sig mod museet, har

museets omdømme i det hele taget - hvilken slags

Trapholt i perioden 2011-12 arbejdet sammen med

oplevelse kan man forvente sig på Trapholt? Denne

Kolding Storcenter om at bringe museet ud, hvor folk

totaloplevelse har der været meget fokus på at

er. Det er sket i form af en udstillingsplatform , som

udvikle, så vi i dag med stolthed kan sige, at museet

kunne sættes op fredag eftermiddag, hvor Trapholt

er i en stabil positiv udvikling med butikken, cafeen,

inviterede storcenterets besøgende ind at se på kunst

arrangem enter og udstillinger generelt. Det tredje

og design.

element er vejret, hvor en sommerhedebølge kan
halvere de forventede besøgstal, hvis man er rig 

Trapholt har desuden i 2012-13 haft projekter i

tig uheldig. Med den kapacitet Trapholt har i dag,

boligkvarteret Skovparken, hvor kunst og design fra

kan museet rumme mellem 60.000-80.000 gæster

museet har været om drejningspunktet i projekter

årligt, så der er passende personale, parkerings

omkring integration og identitet. Et tredje væsentligt

pladser, toiletter og cafekapacitet til at servicere

projekt, der bør nævnes i denne sammenhæng, er

gæsterne.

projektet: Et billede mange blikke. Her blev et enkelt
maleri underlagt mange børns granskende blikke og

I skrivende stund m æ rker Trapholt tidens trend med

fortolket på vidt forskellige måder fra skole til skole.

større og større udstillinger, hvilket kalder på en

Projektet blev afsluttet med en stor udstilling på

frem tidig udvidelse af museet med en udstillingssal

museet i 2009, hvor man kunne opleve det originale

på 1000 kvadratmetre, så museet kan fastholde et

maleri i samspil med et udvalg af de mange fo rto lk

niveau, der møder gæsternes forventninger, når de

ninger.

sam m enligner Trapholt med de store museer i ud
landet. Når forventningerne indfries, kom mer gæ

Trapholt har også en vision om at kunne være med til

ster nemlig igen. Trapholt har heldigvis et stigende

helt konkret at udvikle og forbedre vores samfund til
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et sted med større engagement og udsyn. Derfor er

at tjene penge på kultur, men der er på Trapholt et

museet konstant i gang med projekter, hvor foran

fortsat fokus på at både cafe, butik, arrangem enter

dringspotentialet undersøges. Siden 2001 har der

og erhvervsklub skal generere en indtjening.

været mange forskellige projekter, hvor Trapholt
har lavet udstillinger med nydanskere (Kulturens

Den økonomiske bundlinje er en stor udfordring for

Kalejdoskopi 2011-12), engageret sig i projekter om

kulturen. En stor sidegevinst med de mange kontak

unge, der frafalder uddannelser (Ungdomsbroen

ter til erhvervslivet er im idlertid, at der er opstået

2012-13) og sam arbejder med kommunen om kunst,

en stor skare af personer og kontakter, som museet

stress og psykisk velbefindende (Kunst og mental

kan ringe til. Et netværk som museet både kan få

sundhed 2013-14). Alle projekter har fokus på kunst

råd af og samarbejde med. Men faktum er og bliver,

og design som forandringskatalysator for deltager

at kultur er noget, man vælger at have i en kom
mune, hvis man vil have et godt, varieret og rigt liv

ne og samfundet.

at tilbyde borgerne - det vil aldrig kunne være en
Trapholt har naturligvis et tæt samarbejde med

økonomisk gevinst i sig selv. Derimod er der mange

byens skoler, som er flittige brugere af museet.

sidegevinster såsom synlighed, kreativitet, livskvali

Siden 2007 har Kolding arbejdet med en vision om

tet, viden etc. - dvs. gevinster på de andre bundlinjer.

at udvikle byen gennem og med design. I sam 
arbejde med kommunen er der i 2013 blevet ansat

Organisationens bundlinje. Hvis ikke organisationen

en designlæ rer til folkeskolen, som har til opgave

fungerer, så er det ikke m uligt at få maskinen til at

at form idle det konkrete design og arkitektur, vi

køre i den rigtige retning. Trapholt oplevede fra 2006

har i Kolding kommune. Derudover har Trapholt en

til 2010 jævnlige lederskift og organisatorisk tum ult.

meget aktiv skoletjeneste, som form idler museets

Det var en vanskelig tid, hvor museet både var under

kunst og sæ rudstillinger.

pres ude- og indefra. Udefra, fordi kommunen og
staten øgede kravene til museerne. Indefra, fordi

Økonomisk bundlinje. Det bliver vigtigere og vig

organisationen var i vanskeligheder med stor ud

tigere for museerne at skabe en stabil indtjening

skiftning på både lederstol og blandt personalet.

dels gennem billetsalg, men også gennem andre

I dag er der etableret en stabil organisation med

aktiviteter på museet. Besøgstallene er der natur

klare arbejdsfordelinger og teamsamarbejde. Der

ligvis et konstant fokus på, men der er også etable

er dog ingen tvivl om, at det også i dag er hektisk at

ret funktioner, så museet kan tilbyde faciliteter til

arbejde på museum. En supplerende forklaring, ud

møder og konferencer. I Richard Mortensen-salen

over den økonomiske smalhals, kan være, at museer

er der etableret skydedøre, så man kan lukke salen

er befolkede af meget engagerede mennesker, som

af og holde arrangementer. Det er meget vanskeligt

ikke kan lade være med altid at gå efter den højeste
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standard og derfor vil presse sig selv og andre. For

have glæde af at bo tæt ved og flere kan komme og

at imødegå dette tænkes der på Trapholt hele tiden

besøge både fra nær og fjern. Men det kræver kon

i at skabe stabile forretningsgange og systemer, så

stant udvikling - det, som ikke vækster, visner.

energien kan bruges på indholdet og ikke på orga
niseringen. Denne professionalisering af organisa
tionen har været en stor tilfredsstillelse de senere
år og har sikret et stabilt kvalitetsløft både for det
faglige arbejde og arbejdsmiljøet.
Fremtiden
Trapholt er i en vældig god udvikling i disse år.
Museumsverdenen kan svinge op og ned, og der er
en stor ydmyghed i huset overfor de gode tider. Der
arbejdes flittig t og fokuseret i alle ender af huset,
så det er bestemt ikke noget, man kom mer sovende
til. Fremtiden tegner lys, og huset er præget af en
optimisme. Museet har vist, at projektet er levedyg
tigt og tillig e rum m er endnu mere potentiale. Det
er en tid, hvor alle rejser meget og ser meget, og
der er en stigende konkurrence omkring folks fritid.
Der er derfor en klar bevidsthed om, at der er flere
forventninger til museet. Trapholt udnytter de givne
rammer, men på sigt vil en udvidelse af både den
udstillingsmæ ssige og den magasinmæssige
kapacitet være nødvendig, hvis museet skal fasthol
de den positive udvikling og ledende position som et
af Danmarks store museer.
Museet har nu form idling på alle niveauer som sit
inderste DNA, og tiden er kommet til at fokusere på
museets arbejde med samlingerne og forskningen.
Med Koldinghus som nærmeste nabo er Kolding en
væsentlig museumsby i Danmark, som mange kan
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60 år med Hjemmeværnets
Politikompagni i Kolding
Martin Phitipsen Mølgaard1

Takket være formanden fo r hjem m evæ rnsfor
eningerne, politim ester Steen Clausens arbejds
indsats, blev Hjemmeværnets Politikompagni
Kolding oprettet den 1. april 1953, og kompag
niet har derfor fejret 60 års jubilæ um i år.
Medlemmerne har gennem deres engagement
siden oprettelsen i 1953 haft en lang række
forskellige opgaver lige fra at forberede sig på
invasion fra Sovjetunionen til katastrofehjælp
i forbindelse med Seest-ulykken.

Dyrehavegårdlejren blev oprindelig etablereret til
det tyske m ilitæ r under besættelsen. I 1950'erne
anvendte Politikompagniet blandt andet lejren til
iklædning af delingerne.

1Artiklen er skrevet på baggrund af en række skriftlige
erindringer fra tidligere kompagnichefer og befalingsmænd.
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Oprettelsen og kompagniets første tid

Johannes Ladegaard havde også fået samlet en deling

Allerede i 1949 var det besluttet at oprette to Hjem

og undervejs havde der været en venskabelig konkur

meværnskompagnier i Kolding - benævnt 3225 og

rence imellem Henry Larsen og Johannes Ladegaard

3228 og ud af Hjemmeværnskompagni 3228 opstod

om at samle sin deling først.

3226 som et politikompagni i Kolding med opstart i
I starten foregik iklædningen af delingerne i Dyrehave

april 1973.

gårdslejren, der lå der, hvor Dronning Dorotheaskolen
Politimester Steen Clausen tilbød i starten af 1950'erne
to kammerater Henry Larsen og Johannes Ladegaard,
at de kunne blive delingsførere for hvert deres politi
kompagni i Hjemmeværnet. Det var et æ refuldt t il
bud, men hagen ved det var, at de selv skulle skaffe
mandskabet til de to nye delinger. Henry Larsen
var i starten noget skeptisk ved hele situationen, da
indtrykket af hjemmeværnsforeningerne ikke var
det bedste. De gik rundt i gamle amerikanske og
australske uniform er med 'lapper' på buksebagen,
og de var dårligt bevæbnede. Dog havde han også
indtryk af, at medlemmerne arbejdede energisk og
målbevidst med opgaverne i Hjemmeværnet. Efter
nogen overvejelse endte han dog med at takke ja til
politimesterens tilbud. En beslutning han ikke på
noget tidpunkt fortrød.
Henry Larsen var på dette tidspunkt medlem af for
svarsbrødrene i Kolding, og der var store diskus
sioner om medlemmer af Hjemmeværnet også kunne
blive medlem af Forsvarsbrødrene, når nu de ikke
havde aftjent deres værnepligt. Problemerne blev dog
efterhånden løst, og Henry Larsen havde efter cirka
et halvt år samlet mandskab nok til en deling.

Steen Henrik Clausen var politim ester i Kolding, og
tog initiativ til at oprette Hjemmeværnets Politikom 
pagni Kolding.
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(tidligere Dyrehaveskolen] ligger i dag. Der blev som
tidligere nævnt udleveret brugte australske unifor
m er til de unge, som kunne passe dem, og til de lidt
sværere fik man på et tidspunkt engelske uniform er
med en indsyet trekant i bagen.
Henry Larsens deling blev hurtigt kendetegnet ved
et virkelig godt kam meratskab og veludførte opga
ver, der foregik i en god ånd. Alt dette var m edvir
kende til hans store engagement i Politikompagniet
i Kolding, indtil han blev forflyttet til Middelfart, hvor
han blev kompagnichef og leder af afsnittet der. Han
måtte dog melde sig ud af hjemmeværnet i 1963,
da han blev ansat som auditørassistent. Minderne
om godt kammeratskab, adskillige øvelser omkring
Kolding samt en stor fællesøvelse efter forflyttelsen
Politiassistent Johannes Ladegaard, der, næsten

til Middelfart, fik han dog med sig.

uden afbrydelse, var chef for Politikompagniet
1954 -1979.

Hjemmeværnets Politikompagni Kolding i
1950’erne - 1970’erne
Som næstkommanderende i kompagniet fra 1958-

i Vingstedlejren. Man mødtes lørdag eftermiddag

1964 erindrer Rasmus Kristiansen, hvordan tiden

og fortsatte frem til søndag eftermiddag. Mange af

i Hjemmeværnet var. I slutningen af 1950'erne og

medlemmerne mødte op hver gang, der var øvelse

op igennem 1960’erne var medlemstallet i P oliti

og så frem til en weekend i selskab med de gode

kompagniet tem m elig konstant uden de store t il

kam merater, der var i grupperne. Til hver samling

og afgange. Nogle af medlemmerne havde været

var der udpeget instruktører, som i god tid havde

modstandsfolk under krigen og var fortsat over i

fået oplyst, hvad de skulle instruere i. Øvelserne

Hjemmeværnet, da dette blev oprettet. Langt stør

om lørdagen var ofte våbenbetjening, eksercits og

stedelen af medlemmerne var i 30'erne og 40'erne,

ildoverfald, mens aftenen gik med teori eller mørke

mens kun ganske få var yngre og ældre.

øvelse. Søndag morgen var der kompagnieksercits
inden morgenmaden, og resten af dagen blev brugt

Uddannelsen af medlemmerne i kompagniet fore

på kamp- og politimæssige øvelser i marken even

gik som oftest over en weekend en gang i kvartalet

tuelt med øvelse i skarpskydning også.
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Udover disse øvelser blev en del tid også brugt på

på øvelserne i marken var folk fokuserede og p lig t

feltsport i form af orientering efter kort og kompas,

opfyldende, uden at brokke sig over de opgaver, de

afstandsbedømmelse, kortlæ sning og håndgranat

måtte komme ud for, og netop denne indstilling var,

kast. Af samme grund var kompagniet også ofte

ifølge Ole Larsen, kendetegnende for kompagniet i

repræsenteret ved diverse feltsportsstæ vner, som

denne tid.

indbragte en del præmier. Kompagniet deltog tillige
ofte i øvelser i naboregioner og distrikter. Særligt

Politikompagniet Kolding under Den Kolde Krig i

én øvelse i Nr. Snede gjorde indtryk på Rasmus

1980’erne

Kristiansen, hvor øvelserne i feltsport kom til sin

I 1980 overtog Ole Kierkegaard opgaven som kom

ret. Her blev kompagniet kørt til en ikke-kortbe-

pagnichef for Politikompagniet i Kolding efter den

stemt udgangsstilling, hvor et angreb skulle ivæ rk

vellidte Johannes Ladegaard, der fungerede som

sættes. Det lykkedes kompagniet igennem mørke

kompagnichef 1954 - 1979, kun afbrudt af en periode

og skov at finde frem til målet til stor forbavselse

i 1964. Som kompagnichef skulle Ole Kierkegaard

for de lokale hjemmeværnsfolk.

blandt andet sørge for at lave bevogtningsplaner
af Domhuset, sørge for at samvirkeplanerne var i

Som tidligere næstkommanderende i kompagniet

orden, og at alarm eringsplanerne var opdaterede.

i 1970'erne mærkede Ole Larsen som befalings

Derudover skulle han selvfølgelig også stå for

mand, i lighed med Henry Larsen, at der var et

uddannelsen af kompagniet både i politi- og m ili

særdeles godt sammenhold og kam meratskab i

tærmæssig henseende. Ole Kierkegaard havde en

grupperne. For at en gruppe og et kompagni skulle

baggrund i politiet, først i København siden i Kolding,

kunne fungere effektivt, var det netop denne form

og havde derfor en solid erfaring, han kunne bidrage

for sammenhold og kammeratskab, der skulle til.

med i Politikompagniet.

I 1967, da Ole Larsen meldte sig ind i Politikom 

Evald Lauersen var næstkommanderende under

pagniet, havde han ikke det store kendskab til

Ole Kierkegaard, inden han i 1986 selv blev kom

hjemmeværnet. Han havde den opfattelse, at det

pagnichef. Han havde været i forsvaret i seks år

bare var en flok mennesker, der samledes engang

og var derfor spændt på, hvordan det ville være i

im ellem for at få en friweekend. Han erkendte

Hjemmeværnet. Han blev dog hurtigt klar over, at

siden, at dette slet ikke stod mål med virkelig

Hjemmeværnet kunne noget i forhold til ånd, sam 

heden. Han oplevede blandt andet, at m edlem m er

menhold og kam meratskab på tværs af alder, køn

på en weekendøvelse var oppe til klokken 2 om

og funktion.

natten og næste morgen klokken 8, når det var tid
til uddannelse, så var alle 100 % fokuserede. Også
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Johannes Ladegaard og Preben Osmann i hjemm e
værnsuniformer. 1994.
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Evald Lauersen, der var i Hjemmeværnet i tiden

Da Evald Lauersen i 1986 overtog stillingen som kom

under Den Kolde Krig, syntes, at der blev gjort for lidt

pagnichef havde man allerede på fornemmelsen, at

med hensyn til den egentlige m ilitæ ruddannelse i

der var ved at ske noget i Østblokken. Gennem kom 

forhold til politiuddannelsen. I Hjemmeværnets

pagniets øvelser, herunder også redningsøvelser, var

opgavesæt var det tydeligt anført, at kompagniet

man endvidere kommet i kontakt med det daværende

skulle kunne indgå som et alm indeligt hjem m e

Civilforsvar og andre myndigheder. Det var tydeligt

værnskompagni, hvis politiet skulle komme i en

under øvelserne, at et samarbejde mellem myndig

situation, hvor politiet ikke længere fungerede. Evald

hederne var nødvendigt, og Politikompagniet i Kolding

Lauersen arbejdede derfor på at få mere fokus på

begyndte som de første at samarbejde på tværs af

militæ ruddannelsen, hvilket blandt andet resulte-

organisationerne. Dette var starten på det, der senere

rerede i et par af kompagniets grupper uddannede

udviklede sig til Total-forsvaret.

sig sæ rligt i de m ilitæ re discipliner. De deltog blandt
andet i gruppekonkurrencer og feltskydninger i

Det var også i denne periode, at politiet begyndte at

Borris, og der blev gennemført øvelser og skydninger

mærke de første økonomiske nedskæringer og ikke

for hele Politikompagniet.

længere havde mulighed for at være fuldt tilstede ved
diverse idrætsarrangementer, byfester, koncerter osv.

Da dette var under Den Kolde Krig var kompagniets

Her kunne man så i stedet gøre brug af Politikompag

primære forudsete opgave at bevogte politistationen

niet, som gennem deres politifunktionsuddannelse

og arresten, og der var nøje planer for etablering af

kunne aflaste politiet for disse opgaver. I dag assiste

adgangskontrol og kam pstillinger om kring Dom

rer Politikompagniet Kolding stadig politiet og hjælper

huset. Endvidere skulle kompagniet forberede sig

til, hvor der er behov for det.

på bevæbnet støtte til politiet, regulering af flygt
ningestrømmene samt modstand og overfald på den

Politikompagniet Kolding efter Murens Fald

fremrykkende fjende og forsyningerne. I tilfæ lde af

Uddannelsen i Politikompagniet foregik ofte i sam

en invasion fra Sovjetunionen forberedte man sig på,

arbejde med hærkompagnierne i den sydlige del af

at der ville blive foretaget landgang i Køge Bugt samt

distriktet, og var ifølge den senere kompagnichef Iver

på Lolland og Falster. Desuden forventede man, at

Fischer Krogh ikke optimale. Øvelserne foregik ofte

fjenden ville rykke ind i Vesttyskland og op igennem

som store feltøvelser, hvor der, ifølge Iver Fischer

Jylland, hvor man skulle forsvare sig ved de store åer

Krogh, var meget ventetid og udbyttet begrænset

og foretage modangreb. Man skulle føre guerillakrig

for alle under delingsførerniveau. Det betød derfor,

fra skove, industriom råder og lignende.

at kompagniet trak sig mere og mere ud af sam ar
bejdet, og efter murens fald i 1989 trak de sig helt
ud. Den konventionelle trussel mod Danmark var
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stort set væk, og der var ikke længere behov for at
øve modstand og overfald. I stedet blev der efte r
hånden etableret et uddannelsessamarbejde med
politikompagnierne i Vejle og Fredericia, hvilket var
forløberen for den nuværende Politidelingsøvelse på
distriksniveau.
Politikompagniet havde gennem mange år en
samvirkeaftale med politiet, og Iver Fischer Krogh
indførte blandt andet, at kompagniets trafikregu
leringer skulle bestilles af politiet. Dette havde der
været behov for, idet opgaverne til kompagniet i
en periode var overvældende. Da Benny Tollestrup

Politikompagniet blev indsat under Seest-katastrofen

blev politiinspektør i Kolding, begyndte en helt ny

i 2004, hvor de ydede en stor indsats.

tid for Politikompagniet. Kompagniet blev sat til at
udføre en række forskellige opgaver, blandt andet

Iver Fischer Krogh var til socialudvalgsmøde i

bevogtning af gerningssteder, trafikregulering ved

Egtved Kommune, da han fik besked om ulykken.

færdselsuheld og transportopgaver. Samtidig blev

Hans mobiltelefon var slukket under mødet, men

der et tæt og tillid sfu ld t samarbejde med de øvrige

politiets om stillingsm and kunne huske, at Iver

politikom pagnier i især Fredericia og Vejle.

Fischer Krogh var i Egtved Kommune om onsdagen.
Da der endelig kom forbindelse til ham, blev han

Seest-katastrofen

bedt om at stille med 20 mand til en afspærring.

Den 3. november 2004 indtraf katastrofen i Seest,

Mandskabet blev tilkaldt, og Iver Fischer Krogh

hvor nogle medarbejdere hos N. P. Johnsens Fyr

skyndte sig ned til stationen, hvor alt var kaos.

væ rkerifabrik var ved at tømme en container for fy r

Efter noget ventetid fik Iver Fischer Krogh endelig

værkeri. En kasse med raketter blev tabt og raket

besked på at tage ud til politiets kommandostade

terne eksploderede, hvorefter ilden hurtigt bredte

på Holbergsvej. Umiddelbart inden de rykkede ud,

sig til resten af virksomhedens lager af fyrvæ rkeri.

ankom kompagnichefen og næstkommanderende

Der indtraf herefter med få tim ers m ellem rum fire

fra områdekompagniet, idet hele deres kompagni

store eksplosioner, hvor de sidste frem kaldte rystel

var blevet tilkaldt. Sammen med Politikompagniet

ser, der målte 2,2 på Richterskalaen. Ved den første

etablerede de en kommandostation på Domhuset,

eksplosion omkom den 33-årige frivillige brand

mens mere mandskab blev tilka ld t samtidig med, at

mand Max Jørgensen på tragisk vis.

de kørte mod det opgivne mødested på Holbergsvej.
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Nogle beboere luftede efter katastrofen i Seest
utilfredsheden med deres forsikringsselskaber.
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Politiets kommandostade var dog ikke på det opgivne

I august 2007 blev kompagniet, som så ofte før, sat

sted, hvilket skabte lidt forvirring, men hurtigt kom

til at regulere trafikken til Opera på Skamling. Netop

mandskabet i gang med at afspærre og hjælpe de

da koncerten var ved at slutte, og der begyndte at

mange mennesker, der var på vej ud af området. Til

blive travlt for kompagniet, skulle der rekvireres

alle disse mennesker var der etableret psykisk fø r

mandskab til en brand i en tankvogn på GI. Esbjerg-

stehjælp til at bearbejde oplevelserne. Iver Fischer

vej. Heldigvis havde et politikompagni fra Fredericia

Krogh kørte tilbage til stationen i håb om at få en

en gruppe i Kolding, og de tilbød at assistere ved

befaling. På stationen opdagede han, at om rådekom 

branden. Iver Fischer Krogh kunne herefter flytte

pagniet havde fået sin befaling, og dygtigt var i gang

mandskab fra Skamling til branden i Kolding og tog

med at etablere afspæ rring og opbygge den struktur,

herefter selv til Kolding for at hjælpe med evaku

som kørte ugen igennem.

eringen af Brogårdshaven. Man frygtede, at branden
kunne udvikle sig til Seest-dimensioner, og der blev

Politikompagniets indsats i forbindelse med Seest-

handlet ud fra dette. Det gjaldt om at være på fo r

katastrofen var en succes. Der blev ydet en god ind

kant med situationen.

sats under evakueringen og afspærringen. Desuden
blev der kun rapporteret om ganske få indbrud i det
evakuerede område på trods af, at indbrudstyve fra
hele Sydjylland sandsynligvis var at finde i Seest, da
nyheden om ulykken bredte sig. Da bevogtningslinjen
var tynd, fik Politikompagniet lov til at patruljere med
egne hunde, hvilket var en undtagelse, da politiet
norm alt kun bruger egne hunde.
Politikompagniets opgaver efter Seest
Frem til 2007 herskede der 'fred og ro' med de sæd

Politikompagniet hjæ lper hvert år til med at dirigere

vanlige planlagte opgaver samt de akutte opgaver,

trafikken i forbindelse med Opera på Skamling.

hvis baggrund var slem nok for de involverede og
deres pårørende. Der var blandt andet den påsatte

Iver Fischer Krogh ønskede, at det mandskab, man

storbrand på Hørgården i august 2004, hvor kompag

fik assistance fra, kunne løse alle politimæssige

niets opgave var at afspærre og bevogte gernings

opgaver, og det blev derfor besluttet, at det udeluk

stedet. Det samme gjorde sig gældende ved en påsat

kende var hjælp fra politikompagnier, der var

brand i Ødis i 2005 samt i 2006, hvor der udbrød

ønsket. En uddannelsesofficer i et nabodistrikt

brand i m etalskrot og kem ikalier på Kolding Havn.

skønnede, at det ikke var nødvendigt og sendte der
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for en blandet enhed, hvor det politifunktionsuddan

har været svært at nå den m ilitæ re uddannelse, som

nede mandskab var kla rt i undertal. Det betød, at

der de senere år er kommet større og større krav

det ekstra mandskab blev sendt hjem igen, da man

til. Dette kan, ifølge Iver Fischer Krogh, virke under

anså, at de ikke besad, de ønskede kompetencer.

ligt, at Politikompagniet skal have så stor fokus på
den m ilitæ re uddannelse, da kompagniets egentlige
opgave er at assistere politiet.

Heldigvis udviklede tankvognsbranden sig ikke
alvorligt, og de evakuerede kunne vende hjem igen.
Der blev heller ikke m eldt om indbrud under aktio

Iver Fischer Krogh havde en spændende og læ rerig

nen, så alt gik efter planen. Mandskabet fik under

tid i Hjemmeværnet, hvor det gennemgik en enorm

denne aktion afprøvet deres fæ rdigheder inden for

udvikling og forandring.

forsyning, personelregistrering, evakuering, udryk
ningskørsel mm.

Politikompagniet under Giro d’ Italia
I 2011 overtog Jim m i Gade Rømer stillingen som
kompagnichef efter Iver Fisher Krogh. Han havde
ingen erfaring med hjemmeværnet, men havde m ili
tæ r erfaring fra aftjent væ rnepligt ved Dronningens
Livregiment og m issionsorienterende uddannelse
med henblik på udsendelse til Kosovo. Efter hjem 
komsten fra Kosovo søgte han ind til politiet, hvor
han har været siden 2003. I hans tid som kompagni
chef er der blevet leveret over 18.000 frivillig e tim er
fra medlemmerne af Politikompagniet.
Den største opgave, han har oplevet i tiden som

Ved den påsatte storbrand på Hørgården i 2004

kompagnichef har uden tvivl været Giro d’ Italia,

afspærrede og bevogtede Politikompagniet stedet.

som startede i Danmark i 2012. Ruterne var inddelt i
adskillige sektorer, som hver især havde en sektor

Kompagniet har siden været indsat til opgaver, der

leder. Sektorerne var inddelt i afsnit, som hver især

blandt andet omfattede bevogtning af køretøjer i

havde en afsnitsleder. Samlet set var der cirka 250

forbindelse med EU-topmødet, eftersøgning af fo r

personer under afsnitsledernes kommando, så der

svundne personer, branden i Affaldsforbrændingen

var nok at holde styr på med hensyn til fordeling af

i 2008 og til COP 15-topmødet i København i 2009.

personel i sektorer, fordeling af køretøjer, materiel,

Opgaverne har været så ressourcekrævende, at det

tidsplaner osv.
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Ved tankvognsbranden i 2007 hjalp Politikompagniet til
med afspæ rring af området og evakuering af beboere.
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Det hele startede ca. et halvt år inden prologen (kort

Anden etape var i bund og grund en kopi af første

tidskørsel for at finde en rangering af rytterne). Der

etape - den blev blot kørt med udgangspunkt i

var meget mødeaktivitet i forberedelsesfasen, for

Horsens. Opgaven var den samme - linjeløb. Da

dette var uden tvivl en kæmpe opgave, men da dagen

spurten var afgjort i centrum af Horsens, kunne

oprandt, var alle helt klar til den store opgave. Prolo

man pakke sammen og køre hjem. Giro d’ltalia var

gen blev kørt i Hernings gader. De enkelte ruteafsnit

nu slut på dansk jord.

var bemandet fra morgen til sen eftermiddag. Stats
m inister Helle Thorning-Schmidt skød løbet i gang,

Hjemmeværnet havde løst endnu en kæmpe opgave,

og første rytter kørte ned ad rampen. Efter ham

og udførelsen fik ros fra både arrangører, politi,

fulgte 197 andre med et og to m inutters interval.

borgmestre, Hjemmeværnsledelsen m.fl. For Jim m i

Cyklerne susede forbi posterne med jævne m ellem 

Gade Rømer var det en sand fornøjelse at deltage

rum. Kompagniets opgave bestod nu i at servicere

i løsningen af denne opgave, og at arbejde med så

sektorførerne, så de kunne arbejde under optimale

mange engagerede mennesker.

forhold. Det gik fuldstændig, som det skulle. Alle
løste deres opgave på flotteste vis. Finpudsningen

Erfaringer til fremtiden

til 1. etape blev iværksat ved hjemkomsten til over

Gennem de 60 år Hjemmeværnets Politikompagni

natningsstedet i Borris, og det blev sent, inden man

Kolding har eksisteret har dets m edlemmer løst

kunne komme i seng.

både store og små opgaver til gavn for samfundet.
De mennesker, der har været en del af kompagniet

Første etape blev kørt i Midt- og Vestjylland. Mand

har taget en masse gode m inder om kam m erat

skabet skulle tid lig t op og af sted mod Vestkysten,

ligt samvær og gode oplevelser med sig videre i

så dagens opgave kunne løses. Opgaven var af en

livet. Desuden er der gjort vigtige erfaringer i fo r

anden karakter end på prologen, hvor alt var spæ r

bindelse med Seest-katastrofen i 2004, og ved det

ret af, og samme rute blev benyttet 198 gange. Nu

store sportsarrangem ent Giro d’ Italia i 2012. Det er

var det linjeløb - og feltet ville passere posterne

vigtige erfaringer, man kan drage nytte af, hvis der

en gang, så var arbejdsdagen forbi. Kompagniets

igen skulle blive brug for det. Hjemmeværnets Politi

ansvarsområde strakte sig over 60-70 km, så logi

kompagni Kolding vil også i fremtiden være klar til at

stikken var en helt anden end på prolog-dagen. Igen

træde til.

blev opgaven løst upåklageligt, og kompagniet kunne
herefter atter vende hjem til overnatningsstedet,
hvor man skulle klargøre til 2. etape næste dag. De
frivillige kunne holde fri og nyde det kam m eratlige
samvær i lejren.
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Da cykelløbet Giro d' Italia i 2012 startede i Danmark
assisterede Politikompagniet både ved etapen i
Midt- og Vestjylland og i Horsens.
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Kongeåmuseet og Lokalhistorisk Arkiv
i Vamdrup
Poul Berrig

Gennem 40 år har Kongeåmuseet og Lokal
historisk Arkiv i Vamdrup medvirket til at ud
brede byen og egnens historie. Museet blev efter
nogle år museum fo r den gamle Kongeågrænse
og den har en sæ rlig stor samling fra perioden
1864-1920. Sammen med Lokalhistorisk Arkiv,

som blandt andet opbevarer en række spænden
de beretninger og billeder, danner de rammen
om egnens og den gamle grænses dramatiske
historie. Museets leder, Poul Berrig fortæ lle r
om museet og arkivets arbejdsom råder gennem
mange år.

Det lykkedes at få lov til at bruge de gamle skole
lokaler i Øster Vamdrup Skole til oprettelsen
af museet.
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Foreningen bag museet
Historisk Topografisk Selskab for Vamdrupegnen,
i daglig tale kaldet Historisk Forening, blev stiftet i
1968 efter en snak mellem en flok historieinteresse
rede personer i Vamdrup. Hovedkraften bag forenin
gen var skoleinspektør Cuno Ernesto Asschenfeld
Birkebæk. Den stiftende generalforsamling blev af
holdt på det daværende Boisens Hotel. Bestyrelsen
blev sammensat af en række personer fra Vamdrup,
Ødis og Hjarup. Foreningen havde fra begyndelsen
omkring 30 medlemmer.
Birkebæk blev valgt som den første formand. Der
blev afholdt en række møder for at undersøge inte
ressen for det historiske. Et af de første møder var
en Vamdrup høring, hvor Birkebæk og am atørarkæ o
logen Aage Jessen talte. Birkebæk tog udgangs
punkt i den første Vamdrupbog, som var udkommet
i forbindelse med byens 100-års jubilæ um i 1966.
Bogen var redigeret og delvis forfattet af samme
Birkebæk. Aage Jessen fortalte om Vamdrup i o ld ti
den. Han var i besiddelse af en større samling, som
han havde erhvervet i forbindelse med forskellige
udgravninger, han havde gennemført i samarbejde
med Nationalmuseet. Foreningens bestyrelsesmø

Primus motoren i dannelsen af museet var skolein

der blev afholdt rundt omkring på byens hoteller.

spektør Cuno Ernesto Assenfeldt Birkebæk.

I begyndelsen af 1970'erne var Vamdrups østlige

arkiv. Ansøgningen blev imødekommet og foreningen

bydel vokset så meget, at byrådet fandt det mest

fik overdraget bygningen i slutningen af 1973. Der

rigtigt at bygge en helt ny skole i stedet for den

skulle hverken betales husleje, lys eller varme, hvori

daværende Øster Vamdrup skole. Birkebæk og

mod foreningen selv skulle vedligeholde den gamle

foreningen søgte Vamdrup Kommune, om de ledige

bygning.

lokaler kunne benyttes til museum og lokalhistorisk
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Bestyrelsen gik straks i gang med at indrette loka

skolens kælder. Ligeså havde Lindely også modtaget

lerne, så museet og arkivet kunne åbne i maj måned

genstande, som var blevet opbevaret i plejehjem 

1974. Birkebæk afgik desværre ved en alt for tidlig

mets kælder. Ved skoleflytningen var endvidere en

død en måned forinden, så han kom ikke til at over
være åbningen af museet. Åbningsudstillingerne be

del af de gamle skolepulte blevet overflødige. Disse

stod af en gammel skolestue og en samling flintered-

udstillet lige siden.

indgik naturligvis straks i sam lingerne og har været

skaber, som husmand Aage Jessen havde skænket.
Landbruget var under kraftig omlægning på den
tid og det strømmede ind med gamle såmaskiner,
kornrensere, hakkelsesm askiner plove, harver og alt
hvad hjertet kunne begære af den slags. Skolegården
blev hurtigt fyldt op og det samme blev museets loft.
Skolebørn fik undervisning i, hvordan man i oldtiden
malede korn på en håndkværn. Aage Jessen havde
sin daglige gang på museet og tog sig af de forholds
vis mange skoleelever, som besøgte museet i forbin
delse med undervisningen.
Museet fik bl.a. overdraget gamle skolepulte fra
Der indkom også mange tørveredskaber, så man

Vester Vamdrup Skole. De står den dag i dag i museets

kunne åbne en større udstilling om Svanemosen og

permanente udstilling.

tørvegravningen, som havde fundet sted under 2.
Verdenskrig. En korttidsansat lokal m aler malede en

Bygningen rummede to tidligere undervisningslo

flot baggrund af et moselandskab, og så blev mosen

kaler og læ rerindens etværelses lejlighed. I sidst

ellers befolket af diverse udstoppede fugle og dyr,

nævnte indrettedes Lokalhistorisk Arkiv.

suppleret med billeder af tørvegravning og redska
ber.

Fra den nedlagte sygekasse modtog museet en solid

Museets rammer og samlinger

brandboks og fra Vamdrup Kommune et dokum ent
skab, som ikke var brandsikret. Åbningstiden blev

Amatørarkæologen Aage Jessen havde en betydelig

fastsat til den første lørdag hver måned mellem kl.

samling stenalderredskaber, som han overdrog til

14 og 16. Bestyrelsesmedlemmerne skiftedes til at

museet. Dertil kom tidligere indleverede genstande

passe åbningstiderne.

til Vester Vamdrup Skole, som var blevet opbevaret i
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I 1978 udkom bogen Den gamle grænse - set på Post

til rådighed for foreninger og besøgende på museet.

ko rta t Jens Bruhn. Forfatteren havde konsulteret

Det resulterede blandt andet i, at museet i sam ar

museet under udarbejdelsen og bestyrelsen mente,

bejde med de daværende turistforeninger i Kolding,

det ville være en god idé at forberede en udstilling om

Rødding og Ribe planlagde produktet: Cykelferie

den gamle Kongeågrænse, som kunne åbnes samtidig

langs den gamle Kongeågrænse.

med, at bogen udkom. Beslutningen blev bekendtgjort
og der var ca. 2 måneder til at forberede en udstilling,

Cykelferien blev m arkedsført af Fyntour gennem

som skulle udfylde hele gymnastiksalen på den gamle

nogle år. Museet har i tidens løb gennemført flere

skole. Der var bare ét problem. Det viste sig, at det

ekskursioner med bus langs hele grænsen fra øst til

eneste man havde i samlingerne af relevant materiale

vest - en tu r på 220 km. Ligesom museet har stillet

var et par postkort og toldflag, som havde hængt på

guider til rådighed for foreninger og busselskaber,

Vamdrup Toldkammer på Vamdrup Station. Toldflaget

som selv har ønsket at stå for arrangementet. Et af

havde den specielle historie, at det havde været gemt

de arrangem enter, der huskes, er en tu r for tiligere

for tyskerne under 2. verdenskrig i et bistade på

grænsegendarmere og mandskab fra Sikringsstyr

Herredsvej i Vamdrup.

ken, som blev gennemført i 1980'erne og 1990’erne.
De deltagere, som kunne huske deres tid ved de

Bestyrelsesmedlemmer knoklede løs i den sparsom

forskellige grænseafsnit, fortalte om deres oplevel

me fritid - alle var endnu på arbejdsmarkedet - og

ser undervejs.

med fantastisk hjælp fra Geodætisk Institut, tidligere
grænsegendarmere, Haderslev Museum, tidligere

I de senere år har museet også inddraget de tre

ansatte ved Vamdrup Toldkammer og mange private

toldgræ nser ved Kongeåen i sit interesseområde,

lykkedes det at få stablet en spændende udstilling på

fordi toldgræ nserne har haft en væsentlig betydning

benene. Den blev åbnet af forfatteren Jens Bruhn og

for byen Koldings udvikling. Kolding Kommune er

tidligere grænsegendarm, Nis Geehrtsen. Udstillingen

den eneste kommune i Danmark, som kan prale

blev besøgt af ca. 800 mennesker i den weekend, der

med så mange grænser og den historie, som knytter

var åbent.

sig hertil. Det kunne godt få betydning for Koldings
turism e, hvis beslutningstagerne fik øje på den

Da genstandene nu var modtaget og fordi Vamdrup

kendsgerning.

i sin tid havde været den store grænseby, beslutte
des det, at Kongeaamuseet skulle være museet for

I begyndelsen bestod arbejdet i Lokalhistorisk Arkiv

Den gamle Kongeågrænse og således har det været

mest i arbejdet med fotografier. Det var lykkedes at

siden. Museet har systematisk indsamlet viden om

finde frem til en glaspladesamling fra fotograf Søren

grænsen 1864 - 1920 og sidenhen stillet denne viden

Sørensen i Vamdrup, som var decideret grænse154
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Kampen for Jernbanegade 7
Allerede i 1980 var der opstået behov for en udvi
delse af museet på grund af de mange indkomne
genstande og behov for mere udstillingsplads. Be
styrelsen lagde billet ind på den tidligere stations
forstanderbolig fra 1899, som Vamdrup Kommune
havde overtaget fra DSB. En bygning på ca. 700 m2
etageareal.
Bygningen var i lokalplanen bestemt for nedrivning
med henblik på en udvidelse af Vamdrup Brugsfor
ening. Teknisk Udvalg mente derfor, sammen med
byrådet, at den lokalplan skulle gennemføres, og
at man derfor ikke kunne overdrage bygningen til
Historisk Forening. Det holdt dog ikke foreningens
bestyrelse tilbage. Man gik til kamp for bygningens
bevaring med alle de, i et demokrati, gældende m id
ler. Læserbreve, avisartikler og på møder, som sku l
le påvirke politikerne. Det blev en lang og indædt
En af Grænseudstillingens første plancher.

kamp. Kommunens adm inistration bestilte en a rk i
tekt til at gennemgå bygningen. Hans konklusion var

fotograf med et godt blik for de indtjeningsm ulighe

at "... bygningen er elendig og egnet til nedrivning!".

der, som lå i en grænseby. Han havde fotograferet
grænsegendarmer, ansatte ved banegården såvel

Daværende isenkræ m m er Kaj Jensen, som var

tyske som danske, toldere, soldater fra Sikrings

tilhæ nger af bygningen, bestilte så for egen regning

styrken både i atelieret og 'on location' ved de fo r

en udenbys arkitekt og bygmester til at gennemgå

skellige grænseovergange mellem Hejlsminde og

bygningen i detaljer. Sidstnævnte nåede frem til, at

Foldingbro. I en tid, hvor man var nødt til at køre på

bortset fra en halvrådden vindueskarm i et gammelt

cykel med det store rejsekamera, var det noget af

køkken, var det en i alle måder sund bygning, som

en præstation. Rejsekameraet er senere indgået i

kunne stå i mange, mange år endnu. Endda uden de

museets sam linger - skænket til museet af en sam

store vedligeholdelsesomkostninger. Den sag var

ler af fotoapparater. Det er nu permanent udstillet i

guf for pressen!

museets faste udstilling om grænserne.
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Det kom til afstemning om bevaring af den historiske
bygning ved Jernbanegade 7.
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Men så gik der pludselig kom m unalpolitik i sagen. I

Anna-Christina von Bauditz, som gerne ville bygge

forbindelse med en flytning af rådhuset fra bymid

en modeljernbane, hvis museet kunne stille lokale

ten (det nuværende bibliotek) til Arena Syd, var der

og finansiering til rådighed. Penge i m useumskas

dannet et tvæ rpolitisk parti på 3 byrådsmedlemmer,

sen var der ingen af, men den daværende Kolding

som ønskede den gamle placering i bymidten beva

Kommune lovede en arbejdsløn i en periode over 9

ret. De optog som ny mærkesag flytningen af museet

måneder, så man kun skulle finansiere materialerne

i sit program. Det var selvfølgelig en stæ rkt m edvir

selv. Anna-Christina von Bauditz var en erfaren mo-

kende faktor til, at kampen kunne føres videre. Efter

deljernbanebygger med egen bane, som fyldte hele

mange byrådsmøder og en kommuneafstemning om

hendes lejlighed i Kolding. Bestyrelsen blev hurtigt

bygningens bevaring eller nedrivning, hvor der i alle

overtalt til at gå i gang og en to-m andskom ité lovede

kommunens sogne var fle rta l for bevaring, overtog

at skaffe finansieringen.

foreningen bygningen den 1. januar 1985.
Frivillige blandt bestyrelsen og blandt foreningens
øvrige m edlemm er tog fat på en restaurering af
bygningen. Takket være et godt sammenhold blandt
dette hold lykkedes det på 3 måneder at gøre det
m uligt at åbne en udstilling for 40-året for befrielsen
i 1945. En udstilling, som i øvrigt indbragte yd e rli
gere museumsgenstande og papirer, og som i dag
danner grundlag for museets besættelsessamling.
Modeljernbane og dukkemøbler

Udstillingen i anledning af 40-året for befrielsen i

Meget få mennesker i Vamdrup og omegn havde

1945.

nogen anelse om, hvor stor den gamle grænsejernbanegård egentlig havde været, og hvor vigtig

Da selve skinnelegemet var færdigt, gik man videre

grænsen og banegården havde været for Vamdrup

med at bygge en del af Vamdrups bymidte, såvel

Stationsbys opståen mellem 1864 og 1920. Derfor

som jernbanebygningerne, som skalam odeller på

stod en model af grænsebanegården højt på muse

baneanlægget. Frivillige pensionistmedlem m er af

ets ønskeseddel.

foreningen tilbragte en formiddag om ugen i flere
år for minutiøst at frem stille samtlige bygninger i

En dag blev formanden ringet op af en person fra

1:87 efter originaltegninger eller direkte opmåling af

Bastrup, som kendte en kvindelig modelbanebygger

selve bygningerne. Anlægget er i 2013 under færdig157

gørelse og sidste nye er, at en modeljernbaneklub
har lovet at tage sig af opgaverne med at holde bane
anlægget kørende.
I forbindelse med ønsket om at udstille dukkehuse,
hvoraf et havde tilh ø rt en pige, som var vokset op
som datter af stationsforstander Frost, opstod et
behov for møbler til dukkehusene. De var en mangel
vare på museet. Nå, men så må man låne! Der blev
skrevet en lille notits i Lokalavisen og dagen efter
ringede en venlig dame fra Lunderskov og fortalte, at
hun havde 5 flyttekasser, som hun havde arvet efter
Modeljernbanen: Den gamle grænsebane.

sin mor, og som hun ville forære museet. Glæden var
stor, ikke mindst fordi samlingen er unik på grund af

Samarbejde med andre museer
Da penge til udstillinger var en mangelvare, opstod i
1990’erne den tanke, at man gennem et samarbejde
med andre lokalm useer kunne skabe en større
udstilling - og ikke mindst få råd til at betale den
grafiker, som skulle stå for udarbejdelsen. Egns
museerne i Hjortsvang og Nørre Snede var villige
til at samarbejde, og hvad var så mere naturligt end
at vælge Hærvejen som tema? Det var et emne, der
berørte alle tre museers område.
Grafikeren og hærvejshistorikeren Jürgen Pieplow
Dukkemøbler frem stillet af sugerør og tapetrester.

blev kontaktet og var parat til opgaven. Resulta
tet blev en vandreudstilling bestående af 12 søjler

materialevalget og den fantasi og fingerfærdighed,

med hver 8 større og mindre plancher, som kunne

der er lagt for dagen. Samlingen er nu en del af de

opstilles på ca. 1 tim e og nedtages i løbet af 1/2 time.

permanente udstillinger på museet.

Udstillingen blev kort præsenteret i Jürgen Pieplows
hjemby Wedel ved Elbens udløb og på amtsgården i
Vejle - fordi Vejle Amt havde bidraget stort til økono158
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mien i udstillingen. Udstillingen: Undervejs - blandt

plancheudstilling her. Udstillingen her er suppleret

hærveje og andre historiske veje i Vejle Amt har siden

med en model af Drenderup Vandmølle fra 1200-tal-

været udstillet flere steder i Danmark og været en

let. Selvfølgelig med jævnlig udskiftning af plancher,

del af udstillingen i Barth ved foden af øen Rügen.

og folkene fra Arena Syd beretter om, at mange
besøgende bruger tid på disse plancher. Udover de

Museet har også indlånt genstande fra de større

voksne gæster er der mange forældre, som bringer

museer. Blandt andet har egekisten fra Guldhøj

og henter børn til idræt. Udstillingen i Arena Syd er

været en tu r omkring museet, da det havde til huse i

derfor en god måde at komme i kontakt med nye

skolen i Øster Vamdrup. Guldhøj og området omkring

segmenter, som egentlig ikke er historisk interes

Vester Vamdrup er en meget kendt bronzealderloka

serede på forhånd.

litet og museet benytter enhver lejlighed til at fortæ l
le om fundene med de genstande og hjælpemidler,

Frivillig arbejdskraft er en nødvendighed og en

man råder over. Museet kan tillig e fremvise en mo

vigtig ressource

del af Guldhøjstolen, som er frem stillet af et af vore

Funktionerne på et museum består af tilsvarende

bestyrelsesmedlemmer Richard Bach. I Tuth Ankh

funktioner, som i enhver anden virksomhed: 'Varen'

Amons gravkam mer har man fundet en tilsvarende

(historien), markedsføring, regnskab, personale,

stol. Tænk, at der har været kulturelle forbindelser

indkøb, adm inistration, teknik, registrering osv. De

mellem Vamdrup og Egypten for 3.500 år siden.

mindre museer råder ofte over sam tlige nævnte
ressourcer, fordi de frivillige kom mer fra mange

I de senere år har Kongeaamuseet haft skiftende

kredse. Da Kongeåmuseet havde brug for det, rå

udstillinger om oldtiden ved Kongeåens kilder, 1.

dede man over en møbelsnedker, to ingeniører, et

verdenskrig, festtøj og bryllupstøj, egnens keramik

par pædagoger, et par landmænd, som er gode til

gennem mere end 3000 år. I samarbejde med Told

næsten alt det praktiske. Hertil kom mer udstillings

museet i Hamburg har vi vist en udstilling om sam t

aktiviteterne, som kræver kustoder, der er engage

lige grænser mellem Danmark og Tyskland gennem

rede i deres opgave. Kongeåmuseet har haft mange

tiderne.

kustoder gennem samtlige 40 år, bortset fra den tid,
hvor man holdt åbent en enkelt lørdag om måneden.

Kongeåmuseet har aldrig været bange for at gå uden
for husets egne ram m er for at møde folk, hvor de

I 2013 råder museet over en flok frivillige, som kan

kommer. Deltagelse i 2 egnsspil med udstillinger,

rekvireres både til de løbende opgaver og til ad hoc

landsbydage i Hjarup og Ødis Bramdrup er gode

opgaver. De frivillige mødes hver fredag morgen kl.

eksem pler herpå. Efter at Arena Syd i Vamdrup er

8.00 til en kop morgenkaffe før opgaveløsningen

bygget, har museet lavet en aftale om en permanent

går i gang. Der er altid opgaver med registrering af
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indkomne museumsgenstande. Gennem årene har de

De skiftende bestyrelser har altid set det som en

frivillige søgt at følge med, men det er ofte en opgave,

opgave at have gode relationer til alle sider. Præcis

der ikke umiddelbart har førsteprioritet, hvis der i

som større virksom heder plejer deres goodwill og

perioder er mere arbejde, end der er frivillige medar

brand. Det er ikke en indsats, som viser resultater

bejdere til at udføre. Man er dog kommet rigtig langt

på kort sigt men på længere sigt, betaler det sig.

nu og har helt godt styr på, hvad man har af genstan

Almindelig reklame i medierne er ikke noget, der

de, og hvor de er placeret.

er plads til på et budget som Kongeåmuseets og
spørgsmålet er også, om reklam ekroner betaler sig
krone for krone på kort sigt.

Ud over de frivillige har museet og arkivet også med
virket til at få personer, som af den ene eller anden
grund ikke havde været på arbejdsmarkedet i nogen

Bestyrelsen og museets talsmænd står altid til

tid, tilbage på arbejdsmarkedet. Løsning af praktiske

rådighed for alle interesserede, som har brug for

opgaver under kyndig vejledning af de frivillige og

inform ationer om de temaer, museet ved noget om.

det at føle at være på en arbejdsplads, har givet mange

Medarbejdere fra museet er derfor også efterspurg

selvværdet tilbage.

te som foredragsholdere i foreninger, både indenog udenfor kommunegrænserne og yder dermed

Den teknologiske udvikling og relationer

deres bidrag til at udbrede kendskabet til Kolding

til omverdenen

og især Kongeågrænserne. Mange lokale dukker

Som alle andre i samfundet har Kongeåmuseet og

op, men vi m æ rker også en stigende interesse fra et

Lokalhistorisk Arkiv nydt godt af den tekniske udvik

stort geografisk område.

ling. I starten var spritduplikatoren og den rigtige du
plikator vigtige hjælpemidler. Arbejdet med billeder

Identitet og samarbejde

krævede mørkekammer, udstyr og folk med interesse

Museet har været med til at give Vamdrup og om 

for foto. Billedbehandling kræver ikke længere den

egn en identitet ud over, at Vamdrup er den by, hvor

store sætteskippereksamen og registrering finder

der er to store m ineraluldsfabrikker. Byens indbyg

sted elektronisk via arkivregistreringsdatabasen,

gere er blevet mere bevidste om historien og møder

Arkibas og andre softwareprogrammer. Efter indførs

f.eks. op, når Banedanmarks projekter tru e r med

len af computeren, internet, e-mail, facebook m.v. er

at fjerne væsentlige historiske elem enter i bybil

der helt andre muligheder for at kommunikere med

ledet pga. et dobbeltspor og højere toghastigheder.

omverdenen og for at lave gode udstillinger. Museet

Stort set alle børnehavebørn i Vamdrup har besøgt

var forholdsvis tidligt ude, da det kom til hjemmeside.

museet. Spejderne har fast tradition for en aften på

Hjemmesiden har bidraget positivt til, at gæster fra

museet og mange skoleklasser har i tidens løb løst

hele Danmark har besøgt museet.

opgaver ved besøg.
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Sådan støver man en faldskæ rm af.
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at indvie deres del. I Vamdrup er foreløbig beskrevet
en sti mellem Ødis og Vamdrup med flere oplevel
sesmuligheder undervejs.
Lokalhistorisk Arkiv
Beretningen om museet får måske lokalhistorisk
arkiv til at træde lidt i baggrunden for læseren. Så
dan skal mængden af stof slet ikke opfattes. Tværti
mod, museet kunne ikke fungere uden arkivet og
arkivet ville have svært ved at fungere uden museet.
Betydningen af arkivet er steget stæ rkt gennem
årene. Fra at arkivet blot omfattede gamle Vamdrup
Museet har gennem lang tid samarbejdet med

og Kolding aviser og en mindre bog- og billedsam 

Vamdrup Byforum, som har regelmæssige møder

ling har et godt organiseret indsamlingsarbejde

om, hvordan man kan forbedre tilvæ relsen for

båret frugt. Den første egentlig arkivar, ingeniør

Vamdrups indbyggere. Byforum har taget flere

Aage Petersen begyndte et registreringsarbejde efter

initiativer og et af disse består i at få opsat oplys

SLA's (Sammenslutningen af Lokalarkiver) princip

ningstavler med historisk indhold forskellige steder.

per, for så var der styr på, hvad arkivet rådede over

Den praktiske og grafiske tilrettelæ ggelse er blevet

af materialer. Aage Petersen fik god hjælp af nuvæ

til i samarbejde m ellem Museum Sønderjylland og

rende rigsarkivar Asbjørn Helium, som tidligere var

medarbejdere fra afdelingen for udvikling ved

stadsarkivar i Vejle - ikke mindst i forbindelse med

Kolding Kommune. Idé- og tekstoplæg er kommet

en indsamlingskampagne for billeder og forenings-

fra Kongeåmuseet. En spændende tavle er bl.a.

arkiver, som blev gennemført om kring 1980.

opsat ved Kirkevejen i Vamdrup, hvor de vejfarende
træ der ind i det gamle Slesvig. En anden tavle henvi

Skiftende ansæ ttelser af langtidsledige gav et yder

ser til området med Bronzealderhøje i Vester

ligere skub i registreringen, selvom man nok altid vil

Vamdrup.

få svært ved at følge med. De skiftende ansæ ttelser
har til tider også givet problemer med kontinuite

Et andet projekt, som forhåbentlig bliver realiseret,

ten, fordi de mennesker, som blev ansat, havde vidt

er gennemførelsen af et stiprojekt fra Hejlsminde

forskellig baggrund.

Nord til udløbet af Kongeåen ved Vilslev. Der er tre
deltagende kommuner og Vejen Kommune er klar til
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Slægtsforskning og gamle billeder

såsom indsamling og registrering, har arkivet en

Derfor var det et kæ mpeskridt fremad, da den nu

idé om at frem tidens unge vil have svært ved at tyde

værende arkivleder, Inger Sørensen efter en ansæt

gotisk skrift og håndskrift, når de skal indsamle

telse besluttede sig for at fortsæ tte som frivillig

inform ation om fortiden eller om dens personer.

medarbejder. På det tidspunkt var arkivets økono

Derfor sørger arkivet for løbende at 'oversætte'

miske baggrund blevet lidt bedre. En gave fra boet

disse tekster til trykte bogstaver, når man i perioder

efter tidligere boghandler Søren Stengaard betød,

har et større mandskab. Dermed håber arkivet, at

at bog- og tidsskriftsam lingen lige pludselig steg til

de vil kunne læses mange år fremefter.

mere end 2000 numre af litte ra tu r om slæ gtsforsk
ning og lokalhistorie. Økonomien tillod nu også, at
der var råd til at tilbyde de frivillige på arkivet at
deltage i relevante kurser. I begyndelsen var det
ARVE (Arkiver i Vejle Amt), som stod for disse, se
nere er kursusudbyderen kommet til at hedde SLA
(Sammenslutningen af Lokalarkiver).
Som på andre arkiver registreres avisudklip, som
kunne være af interesse for borgere i området eller
for slægtsforskere, som ofte m angler 'lidt kød' at
sætte på navne og fødselsdag på personer fra slæ g
ten. Billeder af skoleelever er også populære, da de
vækker m inder om glemte kam m erater fra den
gang, og ved de årlige møder for de tidligere elever
fra Vamdrup Realskole s tille r Lokalhistorisk Arkiv
en medarbejder til rådighed. Arkivet råder nemlig
over en, så vidt vides, komplet samling af billeder af
Tidligere boghandler, Søren Stengaard.

afgangselever fra skolen. Ved besøg på arkivet kan
man også stifte bekendtskab med en gammel beret
ning fra den gamle Vamdrup Grænsestation, som er

Det sker desuden ikke sjældent, at en m edarbejder

frem lagt i udstillingen: Stationsforstanderens kultur.

får en telefonisk forespørgsel udenfor 'arbejdstid'.

Oversættelser og interviews

gemme registre og meget andet i, således at a rk i

Udover de faste klassiske arkivmæssige opgaver

vets medarbejdere kan arbejde med ting, når de har

Derfor benytter vi ofte programmet Dropbox til at
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en lille stund derhjemme ved PC'en. Samtlige med

Seneste tiltag er et fælles projekt om 1864 i Kolding

arbejdere på Lokalhistorisk Arkiv har underskrevet

Kommune, hvor Lokalhistorisk Udvalg, som består

en erklæ ring om tavshedspligt og den bliver natur

af de lokalhistoriske museer, arkiver, foreninger og

ligvis respekteret.

institutioner i kommunen arbejder med en fælles
vandreudstilling.

Et andet tiltag er indsamling af oplysninger om
personer og virksomheder, der kan være med til i

Samarbejdet m ellem lokalarkiverne og Kolding

frem tiden at belyse Vamdrup gamle kommunes hi

Stadsarkiv giver sig også udslag i kursusvirksom 

storie. En speciel medarbejder er træ net op til denne

hed, hvor synergieffekten i samarbejdet kan ud

aktivitet og der er em ner nok at tage fat på.

nyttes. Personkredsen i samarbejdet vil alt andet
lige dække flere fagom råder end et enkelt arkivs

Samarbejde med andre arkiver og

medarbejdere. Man vil kunne undervise hinan

Syddansk Universitet

den. Kolding Stadsarkiv, under ledelse af Birgitte

Efter kommunesammenlægningen i 2007 tog Hejis

Dedenroth-Schou og hendes efterfølger Lene Wul,

Lokalhistoriske Arkiv initiativet til dannelse af en

har altid stået bi med råd og dåd, sammen med de

sammenslutning af lokalarkiver i Kolding Kommune.

øvrige faste medarbejdere på Stadsarkivet. Det har

Det har betydet et tilskud til de deltagende arkiver

været væsentligt, især på registreringsom rådet og

og et samarbejde, som bl.a. om fatter kurser, som

på det faghistoriske område.

det økonomisk og praktisk er bedre at gennemføre
lokalt. Dette samarbejde betyder også en synergief

Lokalhistorisk Dag og Arkivernes Dag

fekt, som har været med til at give alle arkiverne et

Både arkivet og museet deltager i Lokalhistorisk

skub fremad.

Udvalg, som blev dannet efter kommunesammen
lægningen. Udvalget står bl.a. for Lokalhistoriens

I 2012 gennemførtes desuden et samarbejde med

dag, som er et arrangem ent for sam tlige 5. klasser

lederen af historiestudiet på Syddansk Universitet,

i Kolding Kommune, hvor eleverne får mulighed for

Mogens Nissen, om et projekt, hvor de studerende

at blive mere dus med lokalområdets historie. De

skulle forske i Kongeågrænsen og fremlægge re

enkelte om råder er hver især blevet beskrevet af de

sultaterne. Fremlæggelsen fandt sted ved to offent

lokale arkiver. I Vamdrup er der beskrevet en tu r ad

lige møder på Kongeåmuseet, og de tiltra k relativt

den oprindelige 3500 år gamle hærvej forbi blandt

mange mennesker, som var interesserede tilhørere

andet Vamdrup kirke og Bastrup Mejeri. Turen giver

til fremlæggelsen af forskellige emner.

interesserede historielæ rere rig lejlighed til at a r
bejde med forskellige tem aer og forskellige tidspe
rioder i undervisningen.
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En gave fra boet efter tidligere boghandler Søren
Stengaard betød, at bog- og tidsskriftsam lingen lige
pludselig steg til mere end 2000 numre.
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Hvert år afholdes over hele landet arrangem entet
Arkivernes dag, hvor man qua en lidt større penge
kasse i SLA, kan få råd til at trykke plakater, som
reklam erer for arrangement. Det er friv illig t for de
enkelte arkiver, om de vil være med, men i Vamdrup
har arkivet valgt at deltage og det er en god måde at
skabe kontakt med brugerne i lokalområdet.
Museet og Lokalhistorisk Arkiv modtager et årligt
tilskud fra Kolding Kommune ud fra hvilket repara
tion og vedligeholdelse samt d rift skal klares.
Derudover er kontingenter fra et stigende antal
m edlem m er med til fortsæ tte det arbejde, som
sikrer, at kendskabet til byens og egnens historie
ikke går tabt for de frem tidige generationer.

I dag har museum og arkiv til huse i den gamle
stationsbygning.
166
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Fra Kolding sælges Europas kongelige i
hele verden
Horst H. Schoop

En økonomisk krise hos Berlingske Koncernen
i 1982 var startskuddet t il etablering af det
Kolding-baserede billed- og nyhedsagentur;
dana press photo. Stifteren Horst H. Schoop og
den nuværende direktør Morten Schoop fo rtæ l
le r historien om virksom hedens 30 års virke,
der siden sin spæde start har haft et internatio
nalt udsyn.

"Horst sætter Kolding på verdenskortet", som Kolding
Ugeavis berettede i 1998.
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dana press photo
Det Internationale royale billed- og nyhedsagentur
dana press photo a/s ligger diskret på hjørnet af
Sdr. Ringvej og Industrivej i Kolding.
Kolding Uge-Avis skrev den 29. m arts 1998 om dana
press photo a/s:
"Det har sat Kolding på verdenskortet. Horst Schoop
sælger de kongelige i hele verden. Gennem 17 år
har han oparbejdet det største royale billedbureau i
Europa med titusindvis af royale billeder - og også det
eneste rigtige royale tekstarkiv overhovedet. "
I år kan det fejre to jubilæ er: For ti år siden (2003)
blev der udarbejdet en generationsskifteplan,

Den første udvidelse var flytningen i Mecobenzon's

hvorefter dets nuværende direktør Morten Schoop

grønne ejendom på Fynsvej 73, som senere blev

(38 år) indtrådte i agenturet, der for 30 år siden blev

købt af Set. Georgsgilderne til deres fælles domicil.

stiftet af hans far, redaktør Horst H. Schoop (79 år).
"Som fast Skandinavien-korrespondent for en række
Fra starten var de kongelige i Skandinavien et vigtigt

store og mellemstore tyske og svejtsiske dag- og uge

element i sortim entet, når der blev berettet fra de

blade måtte jeg dengang for det meste selv fremskaffe

nordiske lande. Denne udvikling forstæ rkede sig

billederne til mine artikler hos freelance-fotografer,

gennem årtierne til den position, som dana press

bladenes egne billedredaktioner og billedagenturerne

photo a/s har i dag: Det førende royale nyheds- og

i hele Skandinavien. Det var efterhånden ret træls,

billedagentur i Tyskland.

fordi jeg også måtte sørge for, at fotografer og agen
turer fik deres penge fra redaktionerne. Jeg funge

Det hele startede ved et tilfæ lde. Det var faktisk i

rede faktisk selv som et billedagentur ved siden af

1982, da Berlingske Tidende (Det Berlingske Officin)

m it journalistiske virke - uden at få en øre for det. Da

skulle reorganiseres, da den var truet af konkurs,

det Berlingske Officin ' eget billedagentur Nordfoto

der blev udløseren for etableringen af dana press

iScanpix DK i dag) i 1982 skruede sin virksomhed ned

photo a/s. Stifteren, redaktør Horst H. Schoop, fo r

og nærmest kun betjente forlagets medier, henvendte

tæ ller:

jeg mig med et købstilbud på Nordfoto til landsrets
sagfører Kristian Mogensen, der sammen med bl.a.
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skibsreder Mærsk Me-Kinney Møller og direktør Aage
Sørensen, Danske Bank, stod for reorganiseringen
af Berlingske Tidende. Jeg kunne regne med tysk
finansiel støtte til dette køb. Men jeg hørte ikke et ord
fra Kristian Mogensen. Reorganiseringen blev gen
nemført, og jeg besluttede mig derfor til at starte dana
press photo, og etablerede i stedet et samarbejde
med Nordfoto for det tysktalende marked....og sådan
startede det hele!"
dana press photos spæde start skete i små lokaler
på Agtrupvej, hvorfra det stille og roligt med årene
voksede både personale- og omsæ tningsmæ s
sigt. Netværket blev udvidet og til sidst var ca. 200
freelance fotografer i hele Skandinavien tilknyttet
agenturet.
Efter parolen: Der udvides først, når sømmene sprætter, flyttede dana press photo til nye lokaler. Ube
vidst viste det sig at passe med en næsten fem års
takt til stadig større lokaler i Kolding: Fra Agtrupvej
til Fynsvej (I dag St. Georgs Gildes gildesal) til Vej
levej (ved siden af Gasa) og derefter til Vonsildvej (I
dag Jem &Fix’s kontorbygning) og sluttelig til Indu
strivej (ved siden af det nye Føtex). Her stopper den
femårige tradition, da Morten Schoop efter sit ind

Lærling og Mesteren - fra fader til søn: Morten

træden i selskabet besluttede sig for at udvide med

Schoop (t.v.) og Horst H. Schoop ved deres glidende

yderligere en redaktion i Hamborg fem år senere, i

generationsskift. Fotograf: Max Rosborg.

stedet for at blive ved med at flytte til større lokaler
alverden valgte Kolding som hjemsted. Svaret var

i Kolding.

ganske let: Vi er i Danmarks gamle kongeby Kolding.
Byen blev i sin tid valgt af mig, da det ligger i ideel

Stifteren, redaktør Horst H. Schoop, fortæ ller:
"Vi er gennem årene ofte blevet spurgt, hvorfor vi i
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køreafstand til Tyskland og afstanden til København og

Det største highlight var generationsskiftet i dana

Hamborg er næsten den samme. Så strategisk havde

press photo. Det blev den 24. til 26. september 2004

vi en tæt kontakt med vores tyske marked, men boede

arrangeret på Aarhus Universitets kursusejendom

i et skandinavisk land, som var en nødvendig del af m it

Sandberg Gods ved Alssund. Dens idylliske belig

arbejde som Skandinavien-korrespondent. "

genhed var den perfekte ramme for en kombina
tion af sem inar og en m arkering af det forestående

Gennem årene har dana press photo inviteret skan

generationsskifte i dana press photo. Størstedelen

dinaviske fotografer og billedagentur-chefer samt

af de store tyske ugeblades chefredaktører og b il

udenlandske chefredaktører og billedchefer til

ledchefer var inviteret til en to dages oplevelse med

sem inarer eller møder i Kolding.

et royalt islæt: Der var arrangeret besigtigelse af
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Graasten, Schackenborg og Marselisborg slot samt
Koldinghus. Derudover deltog det svenske H ofs
daværende pressechef Elisabeth Tarras-Wahlberg
og hendes efterfølger Ann-Christine Jernberg som
foredragsholder på seminariet. En oplevelse, som
flere af kunderne stadig taler om. Selvom de i denne
årstid ikke kom til at møde nogen kongelige på de
besøgte slotte, var de så begejstrede for at besøge
Danmark, at de gerne vil opleve det igen.
Nye tider
For seks år siden (Januar 2007) gennemførtes den
sidste akt af et glidende generationsskifte, hvor
Schoop senior udtrådte af selskabets d rift og gik
på pension. Morten Schoop overtog den sidste del af
aktieposten i selskabet og blev eneejer af dana press
photo a/s. Ligesom hans to brødre var han fra barns
ben opdraget til at skulle stå på egne ben og ikke
have noget med sin fars forretning at gøre. Morten
vendte alligevel tilbage til Kolding som 28-årig med
en rygsæ kfuld af erfaringer, bl.a. indenfor virksom 
hedsoptimering, og han trådte i faderens fodspor.
Først ved at gå i lære hos ham og gøre sig kendt
med branchen. Derefter gennemførte han med frie
hænder en større digitalisering, så dana press photo

Lederen af det svenske Kongehus' presseafdeling,

bedre kunne konkurrere med de store udenlandske

Elisabeth Tarras-Wahlberg (t.v.), og hendes sted

agenturer og hermed vokse. Direktør Morten Schoop,

fortræ der Ann-Christine Jernberg (t.h.), holdt på

fortæ ller: "Det var lidt af et overraskende opkald,

kursusejendommen Sandberg Gods et foredrag om

som jeg fik, da min far ringede til mig i København og

Kongehuset og medierne. I midten redaktør Horst H.

spurgte mig om jeg ikke kunne tænke mig at komme

Schoop. Fotograf: Gert Blume.

tilbage til Kolding. Jeg sad i et godt betalt IT-konsulentjob i en svensk IT-koncern i København og havde
dengang såmænd planer om at flytte. Dog ikke tilbage
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til Kolding, men i stedet til Australien. Jeg ringede til
mine to brødre for at høre deres mening om at gen
nemføre generationsskiftet, hvilket de mente, at jeg
af os alle tre nok var den bedst egnede. Jeg havde
aldrig beskæftiget mig med min fars agentur og hans
journalistiske arbejde. Alligevel har jeg ikke fortrudt at
have skiftet branche og kommet tilbage til Kolding, for
jeg nyder fortsat hver dag at komme på arbejde. "
Det lykkedes Morten Schoop efter generationsskif
tet for ti år siden at udvide agenturets ekspertise
til også at omfatte de andre kongehuse i Europa og
derved blive det førende og vigtigste royale bi liedagentur i Tyskland, som er det største eksport
marked for dana press photo. Agenturet fører en
strategi med freelance fotografer og store nationale
billed-agenturer i næsten alle dele af EU for at få
det helt rigtige kombinerede sortim ent. Samarbej
det med nationale og internationale agenturer i hele
Europa om fatter bl.a. Skandinaviens største billedagentur, Scanpix, og siden årsskiftet også Storbritan
niens største billedagentur, Press Association. I maj
2013 fik dana press photo overdraget repræsenta

Direktør Morten Schoop - her foran firmasøjlen på

tionen for Aller-koncernens billedagentur A ll Over

hjørnet af Sdr. Ringgade-Industrivej.

Press til det tyske marked.
Anderledes
dana press photo's vækststrategi medførte, at den

Da Horst H. Schoop gik på pension som 74-årig,

blev en Gazelle-virksomhed-kandidat i 2006, og den

skete det med en stor tilfredshed med, at hans

har alle årene under Morten Schoops ledelse haft

livsværk er ført videre med nye initiativer baseret på

stabilt overskud. Det er også under hans ledelse, at
selskabet er blevet udbygget med egne redaktioner i

hans grundværdier. Med en journalistuddannelse i
Åbenrå, Køge og på Journalisthøjskolen i Århus kom

Holland, Spanien og Tyskland.

han 1982 fra Ritzaus Bureau i København til Jydske
Tidende i Kolding, hvor han siden arbejdede i en å r
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række som fast sejlsportsm edarbejder for Jyllands
posten og som vikar for dens daværende redaktion
i Trekantområdet. Efter at han i en årrække udgav
det, af ham grundlagte første danske sejlsportsm a
gasin fritid til Søs, startede han sit billedagentur og
kombinerede det med sit virke som skandinavisk
korrespondent og kaldte det dana press photo.
I modsætning til andre billedagenturer har dana
press photo sin egen redaktion, som leverer egne
artikler, reportager og beretninger fra de mange
daglige royale begivenheder rundt om i hele Europa.
I Horst H. Schoops ånd fortsæ tter denne tradition

Døgnet rundt leverer dana press billeder fra skandi

i agenturet. Dog med den forskel, at den i dag kun

naviske og europæiske royale events til sine fo r

beskæftiger sig med kongelige emner. En service,

trinsvis tyske kunder.

som mange redaktioner fortsat værdsætter. På dage
med store royale begivenheder, hvor de drukner i

kun en halv time fra det tidspunkt, når prinsen kysser

m eldinger og nyheder, får de overskuelige fakta fra

sin brud til billedet ligger på redaktionsbordet hos

dana press photo.

kunderne rundt i Europa. I min fars tid skulle filmen
først fremkaldes, kopieres og derefter bringes til

Morten Schoop fortæ ller:

nærmeste lufthavn for at blive sendt med bud eller

"Ja tiderne har ændret sig en del fra de mere rolige

luftfragt til Tyskland, hvor en kurér stod i lufthavnen

dage i 1980'erne og 1990'erne, hvor alting kom med

og bragte billederne ud til redaktionerne. Det betød

posten. Vi befinder os i dag i et digitalt opbrud, der

dengang, at der gik en til to dage før en kunde havde

gør, at hele vores branche må opfinde sig selv på ny.

de aktuelle billeder på bordet og kunne lave de aktu

Konkurrencen er blevet global og benhård. Vi skal hele

elle sider. En udvikling, som på mindre end 15 år har

tiden holde øje med, hvad der sker med nye medier

ændret en branche totalt. Det er spændende at se, at

og de nye tiltag, som opstår med internettet, tablet og

vi form år at følge med udviklingen og kan vise de store

smartphones. Det hele kombineret med den tekno

agenturer i udlandet, at selv om vi er et forholdsvist

logiske udvikling, som kan ændre ens hverdag. Men

lille agentur fra Kolding, så er vi absolut konkurrence

jeg ser det ikke som noget dårligt. Det skaber lige

dygtige og fortsat markedsførende. "

ledes en masse nye muligheder. Vi kan i dag dække
et stort kongeligt bryllup med en tidsforskydning på
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Regentparrets besøg i Kolding 1. september 1982,
i anledning af åbningen af udstillingen Den Danske
Bog på Koldinghus. Redaktør Horst H. Schoop
benyttede lejligheden til på slottet at overrække den
overraskede Prinsgemal et album med dana pressbilieder fra deres fælles deltagelse i Kiel-Ugens
sejladser året før. Fotograf: Lars Lindskov.
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Prins Joachim og prinsesse Marie med deres
nyfødte datter prinsesse Athena, blev livlig foto
graferet på Rigshospitalet, før de forlod hospitalet
den 27. januar 2012. Fotograf: Bernard Rübsamen.
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Helle Juhl

For 150 år siden rejstes og bortspræ ngtes
støtten på Skamlingsbanken inden fo r blot
seks af de mest dram atiske måneder i dan
m arkshistorien. Jou rna list og bestyrelses
medlem i Skam lingsbankeselskabet, Helle
Juhl, har været i arkiverne fo r at blotlæ gge
en dram atisk jubilæ um shistorie.

Orla Lehmann, førende nationalliberal skikkelse i
midten af 1800-tallet og hovedmanden bag rejsningen
af Skamlingsbankestøtten.
Foto: Gyldendals billedarkiv.
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Jubilæ er kan markere både fødsler og dødsfald,

dramaet på Højskamling:

triu m fe r og nederlag. På Skamlingsbanken udspiller

"Onkel var beskæftiget med at flytte Bistader og mine

sig i disse år en dram atisk og flertydig trilogi af ju b i

ældre Kusiner med rulning af Vasketøj paa Bulhusets

læ er knyttet til en og samme manifestation: Støtten

Loft, fra hvis Gavlluge man kunne se Skamlingsbanken.

på Skamlingsbanken. I år er det 150 år siden, den

Hver gang vi - jeg fulgte troligt Onkel frem og tilbage

blev rejst. Til minde om den danske sag i Slesvig.

- kom forbi Loftslugen veksledes Ord mellem Onkel

Året efter blev den sprængt bort af fjenden under

og Døtrene om Tyskernes Anstrengelser med at faa

den sidste Slesvigske Krig. Og endelig i 1866, da den

Skamlingsbankestøtten væltet. Saa hørte vi et vældigt

nye grænse var trukket syd om Skamlingsbanken,

Drøn, og mine Kusiner raabte "nu faldt den!", - Tysker

genrejstes støtten i sin nuværende arrede udgave

ne havde udført en Heltedaad. Om Aftenen, da det var

som et minde om det tabte land. En jubilæ um shisto

mørkt, blev der banket haardt paa Hoveddøren, og da

rie af de usædvanlige, tør man nok sige.

Onkel kom ud, holdt en tysk Officer og spurgte om Vej
til Kolding, og der var almindelig Harme over, at man

At den også gjorde sm erteligt indtryk på sin samtid,

var nødt til at sige rigtig Besked. "

er der ingen tvivl om. Eksplosionen under mindes
mærket for de folkefester, der tyve år tidligere havde

Stækket lokalpresse

markeret sønderjydernes kamp for dansk sprog og

Mon ikke denne øjenvidneskildring - og talrige

identitet i hertugdømmernes tid, hørtes viden om

andres - er gået fra mund til mund i dagene efter?

i både konkret og overført betydning. Selv om ny

Så meget desto mere, som den lokale presse var

hedsformidlingen i 1864 ikke kunne betjene sig af

stækket af den tyske besættelse. Den dansknationa

elektroniske og sociale mediers live dækning, blev

le Dannevirke i Haderslev var allerede lukket, og de

sprængningen hurtigt kendt. Det får man et indtryk

to aviser i Kolding, højreavisen Kolding Avis og den

af i nogle upublicerede erindringer fra den senere

mere liberale Koldingposten, censurerede.

kendte Koldingborger, I.O. Brandorff, der som tiårig

Den 26. m arts 1864 fandt sidstnævntes redaktør,

oplevede dramaet fra gården Stangmoseled vest

M. Heimann, dog smutvej til læserne ved at referere

for Skamling. Kolding var som følge af krigen mod

et brev bragt i den tyske avis Kreuz-Zeitung - tilsyne

Preussen og Østrig besat af feltm arskal Wrangels

ladende fra før sprængningen.

tropper, og Brandorff junior derfor sendt ud på
onklens gård. Herfra fulgte han den 21. marts 1864
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I brevet, oversat til dansk, hed det om Skamlings-

Brødremenighedens ene præst, den tyske Friedrich

banken, at her:

L. Garve, og pastor Carstens ved Tyrstrup Kirke.

"har den danske Fanatisme i Aaret 1863 oprettet en 50

Brødremenigheden havde dengang både en dansk

Fod høi Obelisk, der bestaar af kæmpe Stenblokke. Paa

og tysk præst.

Støttens Østside er der indgraveret: "Minde om den
danske sags Forkæmpere i Slesvig. Reist 1863". Rundt

Nogle dage efter fulgte Aarhuus Stiftstidende sagen

om Obeliskens Fod er Navnene på 18 Tydskere (!) ind

op ved kort at meddele: "De fjendtlige Tropper have

graverede, som er bievne til Forræddere mod den tyd

nedrevet og demoleret Mindestøtten paa Skam-

ske Sag. I dette Aar skulde Monumentet høitidelig indvi

lingsbanken". Og så gik der ellers hul på bylden,

es, men nu er det kommet anderledes. Man foreslaaer,

for fredag den 1. april bragte den nationalliberale

at "Schandsäule" maa blive bortfjernet, og sigter tillige

københavneravis Fædrelandet, hvis redaktør, Carl

Pastor Carstens i Thyrstrup for, at han har interesseret

Ploug, var fra Kolding, en detaljeret og indigneret

sig meget for dens Reisning, ligesom han fra Præ

redegørelse, som uden tøven beskyldte pastor Garve

dikestolen skal have udtalt det Ønske, at en sort Sky

for at have bestilt sprængningen:

måtte komme ned fra Himlen og sluge alle Tydskere.

"En anden stor Bedrift, som man her endnu ikke har

Brevskriveren angiver selv sin Hjemmelsmand; det er

set berørt i Bladene, er Sprængningen af det smukke

Pastor Garve ved Brødremenigheden i Christiansfeld.

nationale Monument paa Skamlingsbanken, der reistes

B.T."

i Slutningen af sidste Sommer, og til næste Foraar
skulde været høitidelig indviet. Det er ikke mange

Signaturen B.T., en forkortelse for Berlingske

Dage, siden det lykkedes den tydske Præst, Gaffe

Tidende, tyder på, at brevet på et tidspunkt har været

{Fædrelandets stavemåde - red.), ved Brødremenighe

trykt dér, eller også skjulte Heimann sig bare bag

den paa Christiansfeld at bevæge et Antal preussiske

signaturen. Og parentesen med udråbstegn kan

Ingenieurer til at kiøre med sig til Skamlingsbanke, for

være hans tavse protestkommentar. Nok så vigtig er

ved Sprængningen af det smukke Monument at levere

im idlertid oplysningen om, at brevskriverens 'hjem 

en ny Prøve paa preussisk Civilisation. Det var en høi

m elsm and-, dvs. kilde til historien, var pastor Garve

Pyramide, der over Fodstykket ragede ca. 25 Alen i

ved Brødremenigheden. En snedig antydning af,

Veiret og paa det høie Bjerg kunde ses i en vid Kreds.

at motivet til sprængningen skulle findes i dansk

Et Antal ansete, til dels afdøde, historisk bekjendte

tyske stridigheder i Christiansfeld og især mellem

Slesvigeres Navne vare indhugne paa Monumentet;
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men for øvrigt fandtes intet som helst Emblem eller

Lehmann, som stod bag artiklen, idet Ploug ifølge

ydre Tegn paa samme, der kunde forarge selv den

Aarhuus Stiftstidende fra den 29. marts befandt sig i

pirreligste Preusser. Men det maa have forarget den

Norge for at overvære Stortingets forhandlinger om

fanatiske tydske Hernhutter Præst, at danske Mænds

eventuel støtte til den danske hær.

Navne opbevaredes til Efterverdenen, og han levnede
sig ingen Ro, inden han fik Pyramiden sprængt. Det

Den 7. april afrundede Berlingske Tidende dækningen

skal im idlertid noteres for kommende Tider, at Hern-

af sprængningen med følgende notits:

huttermenighedens Præst har været Anfører for den

"Mindestøtten på Skamlingsbanke er ifølge F.L. (For

vandalistiske Bedrift; at en Mand, der er indvandret

kortelse for Fædrelandet - red.) bleven sprængt i

fra Tydskland og har fundet gjæ stfrit Hjem midt i et

Luften af 40 østerrigske Pionerer. Den egentlige Op

dansk District, paa denne Maade lønner os; og ligervis

havsmand for Ødelæggelsesplanen siges Pastor Garve

skal det erindres, at Menigheden, ved at taale en saa-

fra Christiansfeld at være. Det foreslaaes, at benytte

dan Mand i sin Midte, delagtiggjør sig selv i Ansvar

Granitblokkene til Kieler Universitets Nybygning. "

ligheden derfor, og altsaa maa finde sig i, naar man
senere behandler den i Overensstemmelse hermed;

Herefter retter pressen al fokus mod Dybbøls skan

thi Brødremenighedens Præst er neppe kaldet til at

ser, hvor det for alvor spidser til, og som bekendt

drive Politik i hans ny Fædreland, og endnu mindre

falder de en halv snes dage senere, den 18. april

til at arbeide for Ødelæggelse af dets nationale Min

1864. Og dermed også 'Danmark til Ejderen'-politik-

desmærker, der ovenikjøbet var fjernet et Par Mile fra

ken. Fædrelandets tru sle r mod Brødremenigheden

Menighedens Territorium. "

siver i jorden med de faldnes blod.

Noget af en krigserklæ ring! Men i hovedstaden

... at bie og tie

var man jo også på repressaliefri afstand af be

Brødremenigheden, der var grundlagt af fra Tyskland

sættelsesstyrkerne, og i forvejen var Fædrelandet

indvandrede herrnhutter, var i øvrigt langt overve

kendt for sin skarpe retorik. Desuden havde Carl

jende dansksindet. Efteråret før havde den hyldet

Ploug medvirket til, at støtten blev rejst. Sammen

Frederik 7. og givet ham sit æresord, da han besøgte

med amtmanden i Vejle, den ligeledes nationalli

byen, og et par dage før Koldingpostens afsløring'

berale Orla Lehmann. De to havde et nært politisk

af pastor Garve havde avisen beskrevet, hvordan det

samarbejde. Noget tyder på, at det faktisk var Orla

dansksindede fle rta l i Brødremenigheden proteste182
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rede imod besættelsesmagtens forbud mod at bede

Folkelig platform i en omskiftelig tid

for den danske konge i kirkerne. Det kunne kun

I de første år af selskabets levetid var Højskamling

besluttes af menighedens synode, hvis fle rta l ifølge

im idlertid en iøjnefaldende, folkelig platform i en

avisen var imod forbuddet. Såfremt Garve var ho

om skiftelig tid med fokus på det nationale og på

vedmanden bag sprængningen, havde han langt fra

mere m edbestem m else til folket. Men også med

hele menigheden bag sig, men det tog Fædrelandet

mange modsatrettede interesser i spil. Den danske

sig ikke af. Datidens aviser, og regeringsavisen især,

stat var i første halvdel af 1800-årene et kludetæppe

var alt andet end objektive i de ophedede krigsdage.

bestående af kongeriget Danmark og hertugdøm 
merne Slesvig, Holsten og Lauenborg (foruden de

Da den daværende forretningsleder og senere fo r

oversøiske besiddelser - red.), tilsam m en benævnt

mand for Skamlingsbankeselskabet, gårdejer Simon

Helstaten. Styreformen var enevældigt monarki,

Peter Raben fra Vonsild, flere år senere beskrev det

med København og Kiel som adm inistrative poler.

dramatiske forløb i selskabets protokol, nøjedes han

Rets- og forvaltningssproget i hertugdømmerne

med at skrive, at: “Mindestøtten (..] var Hjemmety-

var således tysk. Derudover tilhørte Holsten og

skerne en Torn i Øjet, og det (..) er formentlig dem, der

Lauenborg Det Tyske Forbund, bestående af næsten

har faaet den prøjsiske Armé til at handle saaledes

tyske stater. K ulturelt gik der en skillelinje ved

med Støtten".

floden Ejderen m ellem Slesvig og Holsten, som fra
m iddelalderen havde været rigsgrænse. Syd for var

Initiativtagerne til støttens rejsning holdt også lav

sprog og ku ltu r tysk, nord for en blanding af dansk

profil efter 1864. Orla Lehmann takkede i et brev til

og tysk, i Nordslesvig dog overvejende dansk.

Skamlingsbankeselskabet pænt nej til at deltage
i indvielsen af støtten, da den i 1866 var genrejst.

I midten af århundredet voksede de nationale spæn

Med den begrundelse, at det ville blive en sørgefest,

dinger i Slesvig. Hamburgs stærke økonomi trak

som risikerede at fratage eftertiden håbet om at få

erhvervsinteresserne sydpå, og modsat bredte tysk

Sønderjylland tilbage. Mit raad er derfor at tie og

sprog og kultur sig nordpå. Desuden spirede de

bie, sluttede Lehmann brevet. De ord skulle blive

demokratiske kræ fter i Europa efter den franske

styrende for Skamlingsbankeselskabets forsigtige

Julirevolution i 1830. Slesvig-holstenske kredse

virke de næste mange år.

begyndte at arbejde for en fælles fri forfatning for
hertugdømmerne, hvilket indebar løsrivelse fra den
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Alle m idler blev taget i brug i d
en dansk-tyske strid. Her har en
tegner foreviget Orla Lehmann
som en orangutang i bur i det
tyske satireblad Satyrische
Zeitbilder.
Foto: Gyldendals billedarkiv.

"Nu faldt den!

danske helstat. Så vidt kom det ikke, men efter krav

Dens ry nåede helt til hovedstadens liberale kredse,

fra Det Tyske Forbund indførtes rådgivende stænder

der arbejdede for folkestyre og større national

forsam linger i Roskilde, Viborg, Slesvig og Itzehoe.

identitet. Modsat voksede de tysktalende slesvig-

De to sidste med tysk som forhandlingssprog.

holsteneres harme over sprogforordningen, og i et
forsøg på at imødekomme begge parter i sprog

I den dansktalende del af Slesvig ulmede et oprør

striden, udstedte kongen et nyt reskript i marts

mod den slesvig-holstenske bevægelse og det tyske

1844, som bestemte, at kun de deputerede, der ikke

embedsapparat. Det fik i maj 1840 Christian 8. til

kunne tale tysk, skulle have lov til at tale dansk på

at udstede en forordning om, at hvor der blev talt

stæ nderforsamlingen.

dansk i skoler og kirker, skulle dansk også være
rets- og forvaltningssprog. To år senere, i efteråret

Det var som at smide benzin på bålet, og samme år,

1842, brød sprogstriden ud i lys lue på Stænder

den 4. ju li - på den amerikanske uafhængigheds

forsamlingen i Slesvig, hvor købmand Peter Hiorth

dag! - afholdtes en ny sprogfest. Denne gang med

Lorenzen fra Haderslev begyndte at tale dansk og

københavnske notabiliteter som Carl Ploug og Orla

trods henstillinger fra formanden 'vedblev at tale

Lehmann, forfatteren M.A. Goldschmidt, profes

dansk’, som det hed i det efterfølgende referat.

sor H.N. Clausen og præsten og oplysningsmanden
N.F.S. Grundtvig. Fra universitetet i Kiel deltog

Denne demonstration førte til, at en kreds af dansk

professorerne Chr. Paulsen og Chr. Flor og derud

sindede slesvigere købte 3,5 hektar jord på toppen

over selvfølgelig folkeheltene Hiort Lorenzen og

af landsdelens højeste punkt, den 113 meter høje

Laurids Skau samt andre sønderjyske forkæmpere

Skamlingsbanke, stiftede Skamlingsbankeselskabet

som gårdejer Hans Nissen, redaktør P. C. Koch fra

i begyndelsen af 1843 og 18. maj samme år indbød til

Dannevirke og m øller H. J. Staal fra Torning Mølle.

en såkaldt sprogfest’ til ære for sprogforordningen
fra 1840. Det blev en folkefest med omkring seks

Festen d. 4. ju li samlede om kring ti tusinde deltag

tusinde deltagere og masser af fædrelandssang,

ere. Talerne drejede sig prim æ rt om kampen for det

underholdning og taler for dansk sprog og kultur.

danske sprog, men rundede også skandinavismen,
ønsket om en fri forfatning i lighed med Norges

Særlig én tale vakte opsigt: den unge bonde Laurids

samt - for Grundtvigs vedkommende - en hyldest til

Skaus følelsesladede tale om modersmålets ret.

den netop stiftede Rødding Højskole. Skamlings185

banken var blevet en platform for tidens mange og
vidtforgrenede politiske og nationale strømninger.
I de følgende år holdtes flere sprogfester, men ingen
af samme kaliber og med samme folkelige islæt som
de to første, der var båret af sønderjydernes forb it
relse over undertrykkelsen af det danske sprog. I
1850'erne holdtes kun få folkefester, og efter 1864
besluttede man så af tie og bie.

Rejst for overskydende midler
Initiativet til at rejse en støtte på Skamlingsbanken
kom som nævnt ikke fra Skamlingsbankeselskabet,
men udsprang af den nationalistiske strømning i
kølvandet på første slesvigske krig, 1848-1850. Krigen
havde ikke løst striden om Slesvigs tilknytning til den
danske stat, men blev alligevel fejret i årene efter, og
en monumentkomité, med Orla Lehmann i spidsen, fik
til opgave at samle penge ind til et monument over det
heldige udfald fra Fredericia mod den slesvig-holstenske belejring.
Laurids Skau - den sønderjyske bonde, hvis talega
ver bidrog til at sætte Skamlingsbanken i centrum

Der kom im idlertid så mange penge i kassen, at der

for den danske sag i helstatens tid. Hans tale om

også blev råd til Istedløven - samt et monument på

modersmålets ret ved den første sprogfest i 18-43

Højskamling. Tanken om et sådant havde været oppe

menes dog ikke at være forfattet af ham selv, men af

at vende tilbage i 1845, men var gået i sig selv igen. 31.

professor Chr. Flor fra universitetet i Kiel, som var

december 1859 modtog Skamlingsbankeselskabet,

en af hovedkræfterne bag kampen for dansk sprog

hvis formand nu var Laurids Skau, en forespørgsel fra

og ku ltur i Slesvig.

Orla Lehmann om at rejse et monument til minde om

Foto: Ejner Dalls diassamling, Sdr. Bjært Lokalarkiv.

de første sprogfester og det sted, hvor: "den danske
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Sprogfesten i 1844 blev et tilløbsstykke med omkring
10.000 deltagere. Foto: Ludvig Thomsen.
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Sags Vugge stod. Bestyrelsen takkede ja, og opgaven

teres videre til Bestemmelsesstedet. Det viste sig

blev lagt i hænderne på arkitekt H. Meldahl, som teg

im idlertid igaar ved Losningen af den første Blok, der

nede en 50 fod Ica. 16 meter - red.] høj obelisk i granit."

har en Vægt af mindst 7000 Pd., at den i dette Øjemed
opførte Kran var for svag til at hæve Stenen op af

Derefter gik sagen i bero, men sidst på sommeren

Lasten paa Skibet, og der måtte derfor træffes videre

1863 var man klar til at rejse støtten. Der var bestilt

Foranstaltninger. Det vil i det hele blive et besværligt

25 stenblokke fra Sverige, og det praktiske ansvar

Arbeide at faae disse tunge Sten bragt op paa det

var overgivet til en ingeniørkaptajn Købke og sten

høie Punkt, hvor de skulle benyttes. Hr. Stenhugger

hugger H.A. Kleving fra Flensborg. Det var besluttet

Kleving fra Flensborg, som skal reise Støtten, er selv til

at indhugge 18 navne på afdøde og nulevende sles

stede heri Byen for at lede Arbeidet ved Losningen og

vigske mænd fra den danske sag før krigen i 1848.

Transporten. "

Skamlingsbankeselskabets opgave blev at skaffe de
fornødne heste til transporten af stenene fra Kolding

Fredag den 4. september kunne avisen dog melde,

Havn til Skamlingsbanken. Med Simon Peter Raben

at losningen nu gik fra hånden, og at blokkene ville

i spidsen lykkedes det at skaffe ikke færre end 104

komme til at dannef'en slank Obelisk, hvis Høide

spand heste, stillet gratis til rådighed af egnens bøn

bliver i alt 54 Fod, og vil altså fra det høie Punkt, den

der. De tonstunge blokke skulle fragtes på såkaldte

kom mer til at staae paa, kunne ses i en meget vid

knubvogne og krævede to-tre spand heste pr. vogn.

Omkreds". I lørdagsavisen præciseredes det - sik

På det sidste stejle stykke fra Grønninghoved til top

kert på Klevings forlangende - at kranen ikke havde

pen fire-fem hestespand dvs. op til ti heste pr. vogn.

været for svag, men blot ikke fuldt færdigudbygget,
da man gjorde første forsøg på losning.

Kolding Avis fulgte løbende processen, som im id le r
tid på næsten profetisk vis blev mere besværlig

Til gengæld indtraf der nu problemer med heste

end ventet. I begyndelsen af september 1863 var en

transporten som følge af voldsomt regnvejr, og ugen

m edarbejder på havnen for at dække losningen af

efter, hvor kun seks blokke var manøvreret op på

de 25 granitblokke. Allerede her begyndte vanske

Skamlingsbanken, blev arbejdet sat i bero. Afbry

lighederne:

delsen varede måneden ud, men så gik det også

"Stenblokkene, 25 i Tallet, til Mindestøtten paa Skam-

stærkt. Tirsdag den 20. oktober kunne Kolding Avis

lingbanke, ere nu ankomne til Byen for at transpor

berette, at:
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I alt 18 navne med tilknytning til den sønderjyske

Støtten på Skamlingsbanken er foreviget på snese

sag er hugget ind i de nederste af stenblokkene.

vis af postkort. Her fra begyndelsen af 1900-årene.

Stenhuggeren hed Kleving og var fra Flensborg.
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Efter 1864- blev Skamlingsbanken et mindested for
det tabte land og et populært udflugtsm ål. Billedet
af fam ilieudflugten er fra 1909.
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"Mindestøtten paa Skamlingsbanke er nu færdig.

var et brud med den danske regerings løfter efter

Uagtet det ugunstige Veir og de som en Følge deraf

Treårskrigen og fik den gamle strid til at blusse op.

daarlige Veie gjorde det meget besværligt at faae de

Februar året efter brød anden slesvigske krig ud, og

store Stenblokke transporteret op paa det høie Punkt,

resultatet kender vi. Både for landets og Skamlings-

hvorpaa Støtten nu staaer, har Hr. Kleving, som selv

bankestøttens vedkommende.

har ledet det Hele, dog med megen Dygtighed vidst at
overvinde ogsaa disse Vanskeligheder, og i Fredags

Men ligesom det ikke var uden om kostninger for

Eftermiddag kl. 5 stod Støtten fix og færdig. Stilladset

preusserne at indtage skanserne i Dybbøl, viste

bliver nu borttaget; men de 18 Navne, derere indhug

Skamlingsbankestøtten sig nu også at være

gede paa Støttens fire Sider, ville forblive tildækkede,

ganske svær at få bugt med. Det beskrev Simon

indtil den egentlige Afsløring og Indvielse vil finde Sted,

Peter Raben levende i sin skildring i Skamlings-

mulig først til Foraaret, undtaget maatte Hs. Maj,

bankeselskabets protokol:

Kongen under sit Ophold paa Lyksborg skulde gjøre

"Den 20. Marts 1864, medens den prøjsiske Armés

en Udflugt dertil. Disse Navne staae paa Støttens

Hovedkvarter var i Kolding, foretog Overgeneralen,

nederste, bredere Parti, der har en Høide af 8 Fod og

Feltmarskal Wrangel, en Ridetur fra Hovedkvarteret

dannes af de tre største Stenblokke. Høiere oppe paa

til Skamlingsbanke, ledsaget af en talrig Stab. Beslut

Østsiden af Støtten, 16- 22 Fod fra Jordoverfladen,

ningen, at sprænge Mindestøtten, er da formodentlig

staaer følgende Indskrift: 'Minde om den Danske Sags

tagen; thi tidlig om Morgenen den 21. Marts 1864

Forkæmpere i Slesvig' og på den modsatte Side: 'Reist

udsendtes en Afdeling prøjsiske Ingeniører fra Kol

1863'."

ding til Højskamling for at ødelægge Støtten. I Løbet af
Dagen gjorde disse Tropper store Anstrengelser for at

En sejlivet obelisk

faa Støtten sprængt, idet de anlagde og affyrede den

Vejret indbød dog som frygtet ikke til indvielses

ene Mine efter den anden ved Foden af samme; Støt

fest i de nærmeste dage, og kongen, Frederik 7.,

ten stod im idlertid urokket; saa over Middag maate

kom heller ikke på udflugt. Ja, ikke engang hjem til

Ingeniørerne give tabt; de havde bragt i Erfaring, at der

København, idet han døde på Glücksborg Slot den

i den nærliggende By Bjært, boede en Mand, der gav

15. november. Samtidig vedtog den danske rege

sig af med at kløve og tilhugge Sten og var i besiddelse

ring Novemberforfatningen, det vil sige en grundlov

af Stenbor til at bore huller i Granit; en Kommando In

for Slesvigs og Danmarks fælles anliggender. Det

geniører begav sig hen til ham og tvang ham til at følge
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med til Højskamling og medtage sit Haandværktøj; her

for Skamlingsbankeselskabet, konfererede nu med

tvang Ingeniørerne ham nu til at bore Huller efter sin

den øvrige bestyrelse om at købe stenene, men da

Metode i Støttens Fundament; i disse Huller anbragte

der ikke var enighed om ideen, mødte han ene op til

Stenkløveren nu Krudt, ganske paa samme Maade,

auktionen. Her tra f han en del dansksindede mænd,

som naar han sprængte Sten med Krudt i Marken; ved

som gik ind for ideen, og det endte med, at to af dis

at affyre en Del saadanne Smaaminer, lykkedes det

se, Johannes Chr. Petersen fra gården Bøgelund ved

lidt efter lidt at bortsprænge mindre Dele af det svære

Dalby og Jakob Østergaard fra Grønninghoved, på

Fundament, hvorpaa Støtten hviler, omkring sammes

skift skulle byde på stenene og uanset prisen søge

Fod og til Dels ind under Fodstykket. Da dette var gjort,

af få hammerslag på sam tlige sten! Efterfølgende

lagde Ingeniørerne en meget stor Mine, og lige ved

ville de blive godtgjort af Skamlingsbankeselskabet.

Solens Nedgang affyrede de den med det Resultat,

Sådan lykkedes det selskabet at redde stenene for

at Mindestøtten kastedes til Jorden. Efter Udsagn af

en samlet sum af 185 rigsdaler. De fleste budt hjem

Øjenvidner løftedes hele Støtten flere Fod op i Luften,

af Johannes Chr. Petersen. Efterfølgende skulle

drejede sig der en Gang rundt og faldt saa lige Sydost.

stenene ifølge præmisserne for auktionen b o rtfje r

Jorden rystede, og Vinduerne klirrede i flere Miles

nes, og her besluttede Raben igen egenhændigt at

Omkreds af Højskamling. "

sløjfe noget af hegnet syd for støtten, så stenene
kunne slæbes ind på en privat nabomark.

Det var det brag, som tiårige 1.0. Brandorff hørte på
Stangmoseled - og siden, om end forsinket - også

Her lå de et par år, til støtten på ny blev rejst. Det

blev kendt i resten af landet. Men kort efter over

lod sig gøre, fordi sognene Hejis, Taps, Vejstrup, Sdr.

skygget af katastrofen på Dybbøl.

Bjert, Sdr. Stenderup, Dalby, Vonsild, Ødis og Taps
syd for Kolding Fjord var blevet indlemmet i konge

Til håb om bedre tider

riget i 1864. Før krigen havde 'de otte sogne' været

Berlingske Tidendes oplysning om, at granitstenene

slesvigske, men de blev ved fredsslutningen tild e lt

ville blive sendt til Kiel og anvendt i byggeriet af

Danmark til gengæld for nogle kongerigske enkla

byens universitet, kom dog ikke til at holde stik. I

ver i det vestlige Slesvig. Initiativet til genrejsningen

stedet annoncerede de civile tyske myndighder dem

skete denne gang på Skamlingsbankeselskabets

til salg ved en auktion den 16. april på Højskamling.

initiativ. Bestyrelsen kontaktede ganske vist i m arts

Raben, der på det tidspunkt var forretningsleder

1865 Orla Lehmann og professor H.N. Clausen fra
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Sådan så pavillonen på Skamlingsbanken ud i de
første å rtier af det 20. århundrede.
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monumentkomitéen, men de fandt det nu bedst, at

er fredet og indgår i Danmarks kulturarv - både for

beboerne i Nordslesvig selv bekostede indløsningen

dets historie, særegne natur og mindesmærkerne.

af stenblokkene og i øvrigt lod dem ligge til gunsti

Desuden er Skamlingsbanken et traditionsrigt fest

gere omstændigheder. De skulle tilsyneladende ikke

og mødested for egnens beboere og udflugtsm ål for

risikere noget oven på Dybbøl og Ejder-politikkens

mange tu riste r samt operaglade gæster, når Den

fallit.

kgl. Opera holder operafestival hvert år i august.
Næst efter ordet har musikken altid bidraget til

I stedet samlede Skamlingsbankeselskabet selv de

levendegørelsen af Skamlingsbanken.

nødvendige penge sammen blandt aktionærerne
til at løskøbe stenene, og 5. november skrev Raben

Skamlingsbankeselskabet lever også videre med

atter til Lehmann for at høre, hvordan m onum ent

aktionæ rer over alt i landet. Selskabet har siden

komiteen nu stillede sig til sagen. 26. januar svarede

1843 udstedt mere end 5.000 aktier. Enhver har

Lehmann, at en komité i København, som havde

mulighed for at tegne en aktie som opbakning

taget imod slesvigere i sommeren 1865, gerne ville

og bidrag til bestyrelsens arbejde med at pleje og

finansiere en genrejsning, og anbefalede at rejse den

vedligeholde området. I dag er det nemlig prim æ rt

med de brudte hjørner og kanter. Det bifaldt Skam

de praktiske opgaver, som selskabet befatter sig

lingsbankeselskabet, og i maj 1866 stod støtten igen

med. De nationale folkefesters tid er længst ovre.

på sit fundament - nu som et minde om det ulyk

Den sidste store af slagsen var folkefesten i befriel

kelige tab af Sønderjylland, men også, som Raben

sessommeren 1945, som resulterede i den smukke

slu tte r sin beretning, som et håb om:

klokkestabel for faldne modstandsfolk i Region III på

"af det, som Vold og Uret har adskilt, atter føjer sig

et tilgrænsende areal tilhørende regionen.

sammen og bedre Tider (...) oprinde over vort haardt
prøvede Fædreland. "

Lige nu tænkes der igen store tanker om Skamlings
banken. Ikke storpolitiske og statsretslige, men

Støtten og Skamlingsbanken i dag

rekreative og oplevelsesøkonomiske, idet Kolding

Håbet gik i opfyldelse ved genforeningen i 1920. Efter

Kommune har iværksat en langsigtet udviklingsplan

en langt mere omfattende og katastrofal krig end

for hele området, herunder Højskamling, Region Ill's

den i 1864. Siden har der været ro om Danmarks

areal og de omgivende private lodsejeres.

grænse og også om støtten og Højskamling. Stedet

Skamlingsbankeselskabet hilser alle initiativer,
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Den største folkefest af alle på Skamlingsbanken
fandt sted den 24. juni 1945 i anledning af befrielsen
og samlede hen ved 100.000 deltagere.
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Ved befrielsesfesten 1945 talte blandt andet
Frode Jakobsen. Foto: Foto: Ejner Dalls samling,
Sdr. Bjæ rt Lokalarkiv.
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der sigter mod at bevare og styrke Sønderjyllands

Andre kilder

højeste punkt som et mindeværdigt sted at besøge

Berlingske Tidende, 1864, 1. halvår.

også for kommende generationer, velkomne, og

Fædrelandet, 1863, 2. halvår og 1864, 1. halvår.

tager gerne aktivt del i også denne proces. Men 104

Kolding Avis, 1863, 2. halvår 1864, 1. halvår.

hestespand kom m er det nok til at knibe med.

Koldingposten, 1864, 1. halvår.
Skamlingsbankeselskabets forhandlingsprotokol,
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Kolding Stadsarkiv - det kommunale
arkiv og borgernes arkiv
Lene Wul

Kolding Stadsarkiv er en sam mensmeltning af
tre forskellige sam linger: Byhistorisk Arkiv,
Kolding Komm unebiblioteks lokalhistoriske
studiesam ling samt Kolding Kommunes
arkiv. Det har betydet en blanding af fo rske l
lige faglige tra dition er og erfaringer samt
resulteret i både m uligheder og udfordringer
gennem tiden. Det professionelle h isto rike r
fags arkivtradition har gået hånd i hånd med en
system atik fra biblioteksvæsenet samt lokal
historisk frivillighe d og engagement. Arkivet
har gennem årene virket i spændet mellem
en kom munal institution, som er underlagt
en national lovgivning overfor en bred folkelig
interesse om kring den lokale kulturhistorie. To
gange har arkivet kunnet fejre 25 års jubilæ um .
Første gang i 1990 som byhistorisk arkiv og en
gang til i 2012 som stadsarkiv.

Siden 2006 har Stadsarkivet haft til huse i
Nicolai-kom plekset i den renoverede og fredede
Borgerskole fra 1856. Foto: Brian Poulsen
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Det lokale arkiwæsens udvikling

historisk Samfund for Kolding og Omegn at få etable

Den kommunale arkivdannelse begyndte i starten af

ret et byhistorisk arkiv for Kolding. Det indsamlede

det 19. århundrede i forbindelse med købstads- og

materiale blev i begyndelsen opbevaret hjemme hos

landkommunalanordningen fra 1837 og 1841. De nye

Fischer-Nielsen på Jens Skyttesvej, indtil man i 1966

landkommuner (eller sogne) blev pligtige til at tage

fik stillet et lille lokale til rådighed oppe under taget

vare på deres protokoller og dokumenter. Med land-

på Rådhuset. Fischer-Nielsen var bl.a. blevet inspi

og købstadskommunallovene i 1867/1868 kom lige

reret af sine erfaringer fra Odder og det byhistoriske

ledes bestemmelser om, at kommunalbestyrelserne

arkiv i Faaborg, som var landets første lokalarkiv, der

skulle drage omsorg for, at arkivalierne blev opbe

blev oprettet allerede i 1937. Da Kolding byhistoriske

varet på betryggende vis. Det blev dog aldrig præ

arkiv blev oprettet var der kun 30 byhistoriske arkiver

ciseret, hvad dette helt konkret indebar. Først med

på landsplan. I dag er der over 500 lokalhistoriske

Statens Arkivers kassationsbekendtgørelse fra 1981

arkiver i Danmark.

og Arkivloven af 1992 blev den kommunale arkivdan
nelse samt kassation og bevaring fastlagt nærmere.

Et ønske fra biblioteket om at knytte bibliotekets
lokalsamling sammen med det byhistoriske arkiv på

Oprindeligt blev købstaden Koldings arkiv opbevaret

Rådhuset og stigende pladsproblem er førte im id

på byens rådhus. I 1877 bestod det af ca. 400 proto

lertid til, at det byhistoriske arkiv i 1968 flyttede til

koller og ca. 800 pakker med forskellige dokumenter.

kommunebiblioteket i Jernbanegade 25. Byarkivet

Hertil kom 70 pergamentbreve med vedhængende

blev omdøbt til Lokalhistorisk Samling og bibliotekar

segl. Pergamenterne er blevet afleveret til Rigs

Inge Ladegaard blev ansat som afdelingsleder fra 1.

arkivet og arkivalierne indtil 1869 blev overdraget

november 1968. En stilling hun sad i frem til hendes

til Landsarkivet i Viborg i 1934. Endnu i 1983 lå det

afgang i slutningen af 1982.

resterende kommunale arkiv rundt omkring i forvalt
I m ellem tiden var Birgitte Dedenroth-Schou, der var

ningernes kældre.

uddannet historiker og tidligere havde været ansat
Udviklingen op til Kommunalreformen i 1970 med

på Rigsarkivet og Landsarkivet for Fyn, flyttet til

førte im idlertid en voldsom stigning af lokalarkiver

byen i 1976 sammen med sin mand Poul Dedenroth-

landet over. Mange borgere i de tidligere sognekom

Schou. Poul Dedenroth-Schou var blevet leder af

muner var bekymrede for, at deres lokalhistorie gik

Museet på Koldinghus. Birgitte var fra begyndelsen

tabt med dannelsen af de nye storkommuner. Denne

aktiv på den lokalhistoriske front, og hun skrev bl.a.

udvikling afspejlede sig også i Kolding. Omkring

afsnittet om byens styre i det sidste bind af Kolding i

1965 lykkedes det ingeniør Peder Fischer-Nielsen i

det tyvende århundrede, der blev udgivet i 1982. I fo r

samarbejde med det nystiftede Arkæologisk og By

bindelse med en kampagne i Vejle Amt for indsam200
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Leder af Byhistorisk Arkiv: Peder Fischer-Nielsen og den efter
følgende leder af Lokalhistorisk Samling: Inge Ladegaard.
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Siden start har billederne udgjort en vigtig og
væsentlig del af arkivets samlinger. Foto: Brian Poulsen.
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ling af foreningsarkiver i 1981-1983, blev Birgitte fra

grafarkiver, heriblandt Peter Thastums og Kolding

1. januar 1982 tilknyttet arkivet med nogle timer.

Folkeblads øvrige fotografers billeder fra begyndel
sen af 1950'erne til 1993. Senere er fotos fra 1993-

Året senere i januar 1983 overtog Birgitte Dedenroth-

2001 kommet til. Samlingen er en fantastisk kilde til

Schou form elt ledelsen af Lokalhistorisk Arkiv, som

næsten et halvt århundredes billedhistorie i Kolding.

der stod på skiltet på voksenudlånets etage på biblio

Glæden var derfor stor, da afleveringen fandt sted

teket. Der var tale om en 20 tim ers stilling, der blev

i 1997. Museet på Koldinghus afleverede omtrent

suppleret med hjælp fra bl.a. tre erfarne frivillige: Eli

samtidig stort set hele sin fotosamling til Stadsar

Fischer-Nielsen (enken efter Peder Fischer-Nielsen),

kivet, der siden løbende er blevet digitaliseret og

Ingrid Bruun og Alfred Graversen. Fra 1. januar 1984

registreret takket være ansatte i skånejob, flexjob og

blev bibliotekar Søren Flø Sørensen ansat i en 20 ti

frivillige.

mers stilling. Arkivet var på dette tidspunkt vokset til
250 hyldemeter papirarkivalier og ca. 15.000 billeder.

Med det digitale kameras ankomst er billedstrømmen ikke blevet mindre, men det har også rejst nye

Kommunens største fotoalbum

udfordringer i forhold til modtagelse, udvælgelse og

Billederne har fra begyndelsen udgjort et centralt

løbende bevaring af det digitale medie.

indsamlingsmateriale blandt lokalarkiverne. Kimen
til Kolding Stadsarkivs billedsamling, som i dag be

Kommunalt arkiv i 1987

står af godt 1 m illion billeder, blev således lagt

Den 13. oktober 1986 vedtog Kolding Byråd at eta

tilbage i april 1976, hvor arkivet deltog i den lands

blere et stadsarkiv under ledelse af en stadsarkivar.

dækkende indsamling, der fandt sted under navnet:

Forinden etableringen havde der im idlertid været

Billedstormen. Billedstormen v a re t samarbejde m el

et langt forarbejde, der tog sin begyndelse tilbage i

lem Danmarks Radio og de lokalhistoriske arkiver i

1983, hvor Birgitte Dedenroth-Schou blev anmodet

hele landet om en fælles indsats for at indsamle lo

om at iværksætte en tilbundsgående undersøgelse

kalhistoriske fotos og film fra private, der kunne blive

omkring journalisering, arkivering og kassationer

en del af den fælles kulturarv. Den gang blev der i

i Kolding Kommunes forvaltninger. Undersøgelsen

Kolding by afleveret eller udlånt ca. 2900 fotos, 226

blev dokumenteret i en rapport, som lå færdig i s lu t

lysbilleder og 303 negativer i forbindelse med ind

ningen af 1983. Undersøgelsen satte for alvor den

samlingen. Der var mange indsamlingssteder overalt

kommunale arkivering og kassation på dagsorden.

i kommunen. En stor del af de afleverede fotos stam
mede fra urmager Ludvig Thomsen, som blev over

Resultatet blev, at Kolding Kommune, som den

draget af hans søn. De er i dag alle digitaliseret.

første kommune uden for hovedstadsområdet,

Siden har Stadsarkivet modtaget flere store foto

oprettede et stadsarkiv med ansvar for kommunes
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arkivalier. I disse år kom der også fra statslig side

fastlagt, hvilke kommunale arkivalier der havde

øget fokus på lokaladministrationens arkivdannelse

interesse og dermed skulle bevares for eftertiden.

og varetagelse af de arkivmæssige hensyn. Det var

Disse bevarings- og kassationsbestem m elserer

en naturlig følge af, at 80% af det offentliges opga

siden løbende blevet revideret. Landets stadsarkiver

ver i forbindelse med kom munalreformen i 1970 var

eller §7-arkiver udgør sammen med Statens Arkiver

overgået til am ter og prim æ rkomm unerne. Resul

det offentlige arkivvæsen, der skal sikre forsvarlig

tatet blev en ny arkivlov i 1992, der i §7 gav kom

kassation, bevaring og tilgængeliggørelse af a rki

munerne mulighed for selv at oprette og drive egne

valierne samt bistå de kommunale myndigheder i

arkiver. Deraf navnet §7-arkiv, som stadsarkiverne

arkivmæssige spørgsmål.

også kaldes i arkivsammenhænge.
Sammenlægningen af Lokalhistorisk Arkiv (eller
Lokalhistorisk Samling) og Kolding Kommunes arkiv
var en realitet fra den 1. januar 1987. Arkivets første
vedtægter og retningslinjer for arkivets kommende
arbejde blev dog først vedtaget på et byrådsmøde
den 9. marts 1987.
Kolding Stadsarkiv overtog hermed det arkivm æ s
sige ansvar for de arkivalier i Kolding Kommune,
der ikke længere var i adm inistrativ brug. Ligesom
arkivet fik til opgave at stille arkivalierne til rådig
hed for forvaltningen og interesserede borgere.
I 1983 blev Birgitte Dedenroth-Schou leder af Lokal

Birgitte Dedenroth-Schou blev udnævnt til stadsar

historisk Samling og siden har hun stået i spidsen

kivar og stillingen blev opnormeret til en fuldtids

for Kolding Stadsarkiv indtil hun gik på pension i

stilling. Derudover fortsatte Søren Flø Sørensen i en

2012. Foto: Kolding Folkeblad.

halvtidsstilling for arkivet. Udover stadsarkivaren og
bibliotekaren blev der oprettet to halvtidsstillinger:

I disse år blev flere nye stadsarkiver etableret, heri

en sekretæ r og en arkivbetjent, der kort efter blev

blandt Esbjerg (1991), Odense (1991), Vejle (1995)

omdannet til en HK-stilling. Disse to stillin ger blev

og Aalborg (1996). I dag er der knap 50 stadsarkiver

omlagt til en fuldtids historikerstilling, som arkivar

i Danmark. Loven i 1992 var landets første arkivlov

Anders Malling Aaboer fik i 2003. Arkivet har så

siden 1889, der fastlagde præcise krav til offent

ledes samme personalenormering i dag, som det

lige myndigheders arkivering. Det blev sam tidigt

havde ved sin oprettelse, på trods af arbejdsopga204
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Borgmester Per Bødker Andersen holdt tale i forbindelse
med, at Stadsarkivet var flyttet til Staldgården.
Foto: Ole Friis.
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Kommunesammenlægningen i 2007 betød, at
Kolding Stadsarkiv modtog arkivalier fra de tre
tidligere kommuner: Vamdrup, Lunderskov og
Christiansfeld. Foto: Brian Poulsen.
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vernes mangfoldighed og kompleksitet er vokset de
seneste år. Det giver nogle særlige udfordringer i
det daglige arbejde.
I 2012 gik Birgitte Dedenroth-Schou på pension efter
mere end 30 års arbejde for arkivet. Birgitte er dog
stadig tilkn yttet stadsarkivet som frivillig. Hun blev
afløst af Lene Wul, som er uddannet historiker med
erfaring fra Statens Arkiver, museumsverdenen og
Designskolen Kolding.
Fra Jernbanegade over Staldgården til Nicolai-

Foto: Brian Poulsen.

kompleks
Stadsarkivet havde i begyndelsen fortsat til huse

restaurering såvel udvendig som indvending. Dorte

på hovedbiblioteket i Jernbanegade. Samtidig blev

Mandrup arkitekter stod for opgaven og Nicolai-

der etableret m idlertidige magasiner i ledige loka

komplekset stod officielt kla rt i 2007.

ler i Klostergården. Arkivets virke som kommunalt
arkiv gjorde dog, at også pladsen på biblioteket

I forbindelse med renoveringen af komplekset op

blev trang. Arkivets arkivalier fyldte efterhånden

stod muligheden for, at Kolding Stadsarkiv kunne

mere end 500 hyldemeter. I sommeren 1992 flyttede

blive en del af dette kulturelle center. Arkivet fik

Kolding Stadsarkiv derfor til Staldgården til større

hermed mulighed for at rykke fra ét historisk sted

lokaler og bedre faciliteter. 300 flyttekasser blev

til et andet. Denne gang til den gamle Borgerskole,

pakket og arkivets adm inistration og læsesal ryk

som blev bygget i 1856 - netop i tidsrum m et mellem

kede ind i de lokaler, som Civilforsvarets region III

landkommunalloven af 1841 og købstadskommunal-

havde brugt en kort overgang. Hermed var arkivet

loven af 1868. En ganske passende historisk ramme

etableret i historiske bygninger og tæt på Museet for

for et kom munalt arkiv.

Koldinghus, som der var og er naturlige interesse
sammenfald med.

Stadsarkivet rykkede ind i de nye lokaler før det
samlede kompleks officielt blev åbnet, hvilket fejre

I 2002 pustede Fonden Realdania nyt liv i det gamle

des ved en indvielse den 17. juni 2006. På det tids

skolekompleks, Set. Nicolai, der ellers tidligere

punkt var Nicolai Biograf og Café allerede flyttet ind

havde været tæt på at blive nedrevet. I stedet blev

i bygningen overfor Stadsarkivet i den gamle For

flere bygninger fredet og der blev foretaget en total

skole fra 1908. Og i de følgende år rykkede de øvrige
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naboer ind: Nicolai for Børn, Nicolai Kunst og Design

selvstændige kommuner. Her spiller lokalarkiverne i

samt House of Design. I dag rum m er og tilbyder

de respektive byer en central rolle, som lo kalhistori

Nicolai-husene et spændende og anderledes mix af

ske videnspersoner, der kan trækkes på. Samarbej

nyt og gammel - tradition og fornyelse.

det i Arkivsam virket i Kolding Kommune, der består
af Kolding Stadsarkiv og de 7 lokalhistoriske arkiver

I den gamle Borgerskole har Kolding Stadsarkiv i dag

i kommunen, er da også til gensidig gavn og inspira

samlet sin adm inistration, læsesal og 2 nærmagasi

tion.

ner. Herudover har Stadsarkivet tre fjernm agasiner
rundt i byen. I Brostræde 3-5, Nytorv 11 og Danish

Digitale udfordringer

Crown bygningen på Havnen. Endelig har Kolding

I 1990 var et af de dengang helt relevante emner, som

Kommune også købt magasinplads til arkivet i fæ l

blev diskuteret mellem forvaltning og stadsarkivaren,

lesmagasinerne hos Center for bevaring af Kulturarv

den anvendte papirkvalitet i kommunen. Det var ikke

ved Hornstrup - lidt uden forVejle.

altid, at den kommunale indkøbschefs prioriteringer
opfyldte de forventninger og krav til papiret, som en
langtidsbevaring af arkivalier kræver.

Kommunalreformen af 2007
En af de første store opgaver i de nye lokaler var
overdragelsen af de kommunale arkivalier fra de

I dag er det andre udfordringer, som har meldt sig.

tidligere kommuner; Christiansfeld, Vamdrup og

Papir er blevet en saga blot - i hvert fald i kom m u

Lunderskov, der nu blev samlet og registreret i

nal dokumentationssammenhæng, hvor alt er blevet

Kolding Stadsarkiv. Udover at bevare Kolding

digitalt. Det vil sige, det er ikke længere hyldemeter

Købstads arkivalier tilbage til 1869, så har Stads

af papirarkivalier, der prim æ rt skal tages stilling til,

arkivet nu også de gamle sogneprotokoller og a rk i

men derimod data og bits - og dermed også læs

valier fra de tidligere kom muner tilbage til 1842.

barhed af digitale data i fremtiden. Det stille r nye og
anderledes krav til forvaltningerne og deres m edar

I dag er det meste af forvaltningernes papirarkivalier

bejdere i forhold til systematisk og konsekvent doku

afleveret fra både de tidligere kom muner og den tid 

mentation af sagsbehandlingen. Ligesom det stille r

ligere Kolding Kommune. Derimod er der endnu en

særlige krav til metadata - dvs. data om data.

del kommunale institutioner, som ikke har afleveret
deres materiale. Det gælder plejehjem- og plejecen

Det har også givet Stadsarkivet nye udfordringer,

tre, såvel som børne- og skoleinstitutioner.

idet bevaring i forhold til IT-arkivalier først og frem 

Udvidelsen af Kolding Kommunes geografiske

mest handler om sikring af læsbarhed, genfinding og

område har også betydet, at Stadsarkivet ikke har

forståelse af data i frem tiden. Det kræver stigende

samme lokalviden om de byer, som tidligere var

ressourcer til løbende konverteringer til frem tidssik208
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Stadsarkivets rolle er at vejlede forvaltningerne om
arkivforhold. Tidligere var papirets kvalitet afgøren
de. Foto: Brian Poulsen.
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I dag er alt kommunalt materiale digitalt - og bevares
digitalt. Det s tille r særlige krav til dokumentationen
af det sagshåndteringssystem, som anvendes ude i
forvaltningerne. Foto: Brian Poulsen.
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rede digitale formater. Foruden kvalitetstjek af data

har haft en lang tradition for løbende udgivelser af

så de ikke 'forsvinder' eller forgår fysisk.

historiske publikationer, bestræber sig tillig e på
også at gøre disse tilgæ ngeligt digitalt. Kolding

Arkivets digitale udfordringer er ikke blot i forhold

Stadsarkiv gennemgår således i disse år en spæn

til de data, som er født digitale, men også til en ræ k

dende proces fra udelukkende at være et analogt

ke af arkivets analoge m aterialer, som fx gamle film

arkiv til også at inkludere det moderne digitale

og lydoptagelser. Flere af disse står i dag over for

arkiv, hvor vidensdeling og professionalisme går

en akut fare for at nedbrydes, hvis de ikke snarest

hånd i hånd.

m uligt sikres en digital konvertering. Ligeså digita
liseres på landsplan store mængder papirarkivalier

Referencer

i disse år ud fra både bevarings- og form idlingshen

Bro, Henning. Frederiksberg Stadsarkiv - Fra arkivkasser

syn. En digital kopi gør det således m uligt at skåne

til det digitale. 2013.

gamle og skrøbelige dokum enter samtidig med, at

Kolding i det tyvende århundrede indtil kommunesam

det åbner for nye form idlingsm uligheder.

menlægningerne i 1970. Bd. 3
Arkivfond A250. Kolding Stadsarkiv.

Hjertet i arkivet har i alle årene været læsesalen,

Byrådsprotokollerfor Kolding Kommune. Kolding

som traditionelt set har været måden arkiverne

Stadsarkiv.

tidligere har stillet deres arkivalier til rådighed. Men

Saglig Samling. Kolding Stadsarkiv.

med internettet og de mange digitale platforme,
har kravet og forventningerne til, hvordan arkivets
sam linger stilles til rådighed, også ændret sig. For
udsætningen for udvikling af nye form idlingstilbud
er im idlertid en sammenhængende registrering. Et
arbejde som er ressourcetungt og som s tille r store
krav til både systematik og løbende kvalitetskontrol.
Arkivets frivillig e har gennem årene hjulpet og spil
let en afgørende rolle for, at nogle af disse opgaver,
har kunnet blive løst.
Stadsarkivets form idling foregår i dag i stigende
grad via de digitale platforme, som hjemmeside,
KoldingWiki (det tidligere Kolding Leksikon), Histo
risk Atlas og arkivets facebookside. Arkivet, som
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være visiting leeturerer ved London University. 2010

eksamen fra Jelling Statseminarium 1952. Fag-

Museums-direktør på Trapholt.

lærereksamen i dansk 1957, KU til 1961. Lærer på
Højvangskolen i Glostrup fra 1954 til 1961. Ansat

Tine Spangsberg Hansen

som adjunkt i faget dansk ved Hjørring Seminarium

f. 1978 i Esbjerg. Opvokset samme sted. Cand.IT i

fra 1961 til 2000. I årene 1969 til 1981 endvidere
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Bent Ginnerskov Jensen
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borg) og derefter som journalist (Åbenrå, Køge og

f. 1950 i Kolding. Bosiddende i Kolding hele livet.

Århus). Journalistisk virke efterfølgende herhjem 

Udlært typograf 1969. Soldat i 1970. Typograf 1971-

me på bl.a. Ritzaus Bureau, Jydske Tidende og for

1975. Ansat på Kolding Sygehus 1975-1988. Ansat ved

Jyllands-Posten. Udgiver og m edstifter af sejlsports

Kolding Kommune 1988-2012. Medlem af Kolding

magasinet fritid til Søs. Skandinavien-korrespondent

Byråd 1978-2009. Formand for Kolding Håndboldklub

for de største tyske og schweiziske avisforlag i over

1993-2002 og igen 2004-,

fire årti. Stifter og direktør af billed- og nyhedsbu
reau dana press photo a/s. Pensioneret januar 2007.

Martin Philipsen Mølgaard
f. 1981 i Sønderborg. Opvokset i Løgumkloster. Cand.

Lene Wul
f. 1968 i Korea. Opvokset i Vamdrup. Cand.phil i

mag. i Historie m. suppleringsfag i IT ved Aarhus
Universitet 2008. 2000-2001 værnepligtig ved Den

historie ved Syddansk Universitet 1995. Ph.d-

Kongelige Livgarde. 2009-2010 adm inistrativ med

stipendiat SDU 1995-1998. Ansat ved Statens Arkiver

arbejder ved Dustin A/S. 2010-2011 adm inistrativ

1998-2001. Bosat på Sicilien 2001-2007. Forsknings

medarbejder ved W upti.com. 2012 arkivar på

sekretæ rved Designskolen Kolding 2007-2011.

Tilst-Kasted Lokalhistoriske Arkiv. 2013 arkivar på

Museumsinspektør ved Billund Museum 2012. Fra

Kolding Stadsarkiv.

september 2012 stadsarkivar ved Kolding Stadsarkiv.
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