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Redaktion

Forord
Danmarks befrielse vil for altid være noget ganske særligt i

oplevede, hvordan besættelsen var, og hvad den indebar -

vores fælles historie. Men de mennesker der selv har oplevet

på godt og ondt.

den mørke besættelse og den lykkelige befrielse i maj 1945,

de vil ikke altid være her. Der bliver færre med tiden. Derfor

Nærværende bog indeholder 15 nye og eftertænksom

gav det rigtig god mening, da vi i 2020 i anledning af 75-året

me beretninger fra seniorer fra forskellige dele af Kolding

for befrielsen indsamlede og udgav 20 beretninger fra senio

Kommune. De medvirkende seniorer sætter ord på nogle af

rer i Kolding Kommune om deres oplevelser fra dengang.

de minder, som de har om deres barndom og opvækst un

der besættelsen, og vi får et indblik i, hvordan tiden og de

Interessen for udgivelsen var overvældende, og ideen om at

særlige vilkår fik indflydelse på deres oplevelser men også

lave endnu en udgivelse opstod hurtigt, hvor hverdagslivet

på den måde, som de siden har grebet livet an på. Vi er i

i stort og småt under besættelsestiden var omdrejnings

Seniorudvalget dem dybt taknemmelige for, at de har villet

punktet. Jeg har ikke selv oplevet besættelsen eller befri

medvirke og dermed bevare mindet om besættelsen og be

elsen. Men en af de begivenheder, jeg husker tydeligst fra

frielsen for eftertiden.

min barndom, er fejringen af 40-året for Danmarks befriel
se. Min far var dengang borgmester og jeg var med ham

Sammen med de 15 erindringer suppleres bogen med nogle

på Skamlingsbanken sammen med min familie. Det var et

afstikkere til fire små sidehistorier, der fortæller om de dan

tilløbsstykke af de helt store, og det var en begivenhed, der

ske krigssejlere fra Kolding, Schalburgtagen mod Kolding

gjorde et uudsletteligt indtryk på mig som blot 12 årig. En

Folkeblad, tilblivelsen af sangen "En lærke letted" efter be

umiskendelig stemning af, at dette var vigtigt, dette betød

frielsen og mindesmærket ved Staldgården. De er skrevet af

virkelig noget. Derfor er det også vigtigt, at vi i dag er op

Gustav Schmidt Hansen og stadsarkivar Lene Wul.

mærksom på at bevare mindet fra de sidste vidner, som selv
Markering af 7O-året for befrielsen ved Klokkestablen på

Skamlingsbanken, 5. maj 2015.
Foto: Chresten Bergh, JydskeVestkysten.
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40-års dagen for Danmarks befrielse på Skamlingsbanken, 5. maj 1985.
Borgmester Bent Rasmussen ved kransenedlæggelsen.

I forlængelse af erindringsindsamlingen har Kolding Stadsarkiv i
samarbejde med Koldingbibliotekeme produceret tre podcastaf-

snit, der uddyber Ove Bjerregaard, Birgit Lund og Bent Mainz'
fortællinger. De er udgivet tidligere på året som en del af pod-

cast-serien: Lyden af fortid.
En hjertelig tak til alle, der har medvirket ved tilblivelsen af bogen.
Erik Voss der har interviewet og samlet fortællingerne i samar

bejde med Kolding Stadsarkiv. Vore enestående aktivitetskon
sulenter der har bistået ved interview og stået for planlægning,
opfølgning og koordinering. Fotograf Ludvig Dittmann, der har

foreviget de 15 seniorer og Kamilla Asmussen, der har sat bogen
op. Det er virkeligt et stort og flot arbejde, de alle har udført.
På vegne af Seniorudvalget ønsker jeg dig god læselyst og for

nøjelse med bogen.

På udvalgets vegne
Søren Rasmussen

Formand for Seniorudvalget

Havnen omkring 1945.

Foto: Aage Petersen

Søfolk under krigen 1939-1945
Straks fra krigens start i september 1939 blev også danske
skibe udsat for torpederinger, minesprængninger eller flyan

greb. Kort efter 9. april 1940 valgte godt 6000 danske søfolk

med stor beslutsomhed, mod og offervilje, at sejle for de alli
erede, mens andre knap 6.000 danske søfolk sejlede i hjem-

meflåden, hvor de på vegne af samarbejdspolitikken udførte

mange pligtrejser for det danske samfund. Det var i sejlads i
danske farvande, Østersøen, og i begyndelsen af krigen også
til Finske bugt og Botniske bugt. Dertil kom at ruterne fra ty

ske havne til Esbjerg, samt hollandske og belgiske havne, var

et meget farligt område for neutrale danske skibe, idet briter
ne betragtede alle skibe, der ikke sejlede under engelsk flag,

for at være i tysk tjeneste.
Der er kendskab til fem søfolk fra Kolding, som overlevede

krigshandlinger under Anden Verdenskrig. Frio Schwaner ud

mønstrede som maskinassistent 27. marts 1940 med tank

skibet "Scandia". Under hele krigen sejlede han med ame

rikanske skibe. Som maskinchef på et tankskib deltog han
også operation "Overlord" fra 6. juni til 19. august 1944.
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Peter Nygård Knudsen var letmatros på ss "Gustav", der i
november 1944 blev angrebet af to engelske Mosquito fly i

Kolding fjord. Ved at kaste sig ned på dørken reddede han
livet sammen med styrmand Søren Kurzhals.

Den 15-årige Poul D. Klaaborg oplevede fra sit værelse i Øster

gade tyske flyvemaskiner, der 9. april 1940 om morgenen,
med en frygtelig larm fløj lavt over Kolding og nedkastede

løbesedler, der opfordrede befolkningen til ikke at yde mod
stand. Efter præliminæreksamen i 1943 tog han ud at sejle

i småskibsfarten. Efter krigen sejlede han som styrmand på
langfart, til han i 1956 blev havnefoged på Kolding havn.

Maskinmester Vagn Hansen kom med skib til England i april

1940. Han havde på dette tidspunkt været udsat for både fly
angreb og torpederinger, og ønskede ikke at sejle. Han undgik

internering og blev ansat på en maskinfabrik i Barry, Wales,
hvor han bosatte sig og stiftede familie.
Gregers Nielsen var donkeymand på ss "Sigrid", der 27. juni

1943 blev minesprængt en sømil vest for Kattegat Syd fyrskib.
Gregers Nielsen sejlede efter krigen i rederiet C. Clausen, ind

til han blev stevedore formand på Kolding havn.
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De danske søfolks indsats under krigen, var i mange år stort

Der er skrevet bøger, samt holdt foredrag om danske søfolk

set ukendt, undtagen for søfolkenes familier. En væsentlig år

under krigen, men ofte har det været for et specifikt maritimt

sag var, at det danske samfund efter besættelsen, havde nok

interesseret publikum. Den almene historiske oplysnings

i sig selv, og at de danske søfolk ikke kom hjem samlet, men

kampagne om søfolkenes indsats, har ikke været synlig i

pø om pø i årene efter krigen de sidste så sent som i 1947.

samme grad som modstandskampens historie.

Omkomne søfolk fra Kolding og omegn
1939 -1945

Ved intensiv research har det været muligt at finde oplysning
om 17 søfolk fra Kolding og omegn, der var krigssejlere, dels
i udeflåden, hovedsagelig ud fra England og Amerika, og dels

+ Adolf Petersen Damm, 24 år, letmatros ss Magnus.

i hjemmeflåden på danske skibe. Da søfolkenes indsats stort

t Hans Frederik Averhoff, 24 år, matros ss England.

set ikke er kendt, var det vigtigt for Kolding Sømandsforening,

t Kaj Michael Kristensen, 25 år, matros ss Aase.

at få historien frem i lyset, ved afsløring af mindetavlen på

t Oscar Valdemar Tved Nielsen, 34 år, donkeymand ss Minsk.

Kolding havn, den 7. maj 2020. Det er af stor lokalhistorisk

t Thorvald Georg Eduard Alsøer, 42 år, overstyrmand ss Charkow.

værdi, at de omkomne søfolk og fiskere kan blive mindet på

t Jens Christensen, 19 år, letmatros ss Lily.

stedet for eftertiden. Men et andet vigtigt formål er også, at

t Jens Christian Jensen, 46 år, bådsmand ss Amicus.

mindetavlen skal være med til at fastholde historien om sø

+ Ejner Jensen, 47 år, donkeymand ss Agnete Mærsk.

folkenes indsats, for de kommende generationer.

+ Niels Jørgensen, 24 år, bådsmand ss Birgitte.

Skrevet af Gustav Schmidt Hansen

+ Karl Christian Christensen, 41 år, fyrbøder ss Lars Kruse.
t Svend Aage Nielsen Lyngsø, 21 år, letmatros ss Margit.

+ Verner Grøgaard Krog, 24 år, matros ss Egholm.

Mindepladen, som Kolding Sømands forening rejste
for de faldne søfolk I Kolding, blev opsat i 75-året
for afslutningen af Anden Verdenskrig i 2020.
Foto: Lene Wul.

t Ole Madsen, skipper Marie Strandby.

+ Viggo Dan Petersen, fisker Marie Strandby.

> 14 <

Ellen Kristensen
Mit navn er Ellen Kristensen. Jeg er født i Vester Nebel i

Vi fik så travlt med at fjerne alt fra køkkenskolen. Service

1930, en lille landsby, hvor vi alle kendte hinanden. I 1938,

og alt muligt kom op på et loft på en af gårdene. Det skulle

da jeg var syv år gammel, kom jeg i Vester Nebel Skole, som

tyskerne ikke have.

kun havde to klasselokaler: et for de ældre og et for de små.
Senere blev der bygget en større skole med tre klasseværel

I slutningen af besættelsen var der nogle af de øverstbefa

lende, der var indkvarteret privat. Jeg passede børn et sted,

ser, gymnastiksal og bibliotek.

hvor der boede en tysker på et værelse. Han kom ned og
Jeg kendte ikke til min far. Min mor var alene med mig, men

skulle have varmt vand, når han skulle barberes. De tyske

vi havde en utrolig støtte i familien, som hjalp hinanden. I

soldater havde en vis disciplin, så der var ingen af os store

Fynslund boede min bedstefar, moster og morbror på en lille

piger, der blev antastet. I den sidste periode var skolegården

ejendom. Det var tradition, at vi cyklede derover hver søn

helt fyldt med militærkøretøjer. Så måtte vi ikke komme ud

dag. Så stoppede vi også i Jordrup Skov, for der boede min

i skolegården men måtte holde frikvarter i den lange gang.

anden morbror og min tante. Min mor syede for folk, og det

Da jeg skulle konfirmeres i foråret 1945, havde vi inviteret

kunne hun forsørge os ved.

gæster med fra Kolding. De havde ikke cykler, så de kun

Besættelsen mærkede vi ikke meget til de første år. Jo, vi

ne ikke komme ud til os. Jeg havde fået en cykel af min

kunne høre de engelske flyvere om natten. En faldt jo ned i

morbror, så jeg cyklede til Kolding og tog rutebilen tilba

Stubdrup, og der faldt også en flyver ned i Brakker Skov. Det

ge. De lånte min cykel, som jeg så hentede næste dag.

var først i de senere år, da skolen blev taget af tyskerne, at vi

Jeg havde en kort kjole på til konfirmationen, for man kunne

mærkede besættelsen. I begyndelsen tog de kun gymnastik

salen, sløjdlokalet og skolekøkkenet.

Ellen Kristensen.
Foto: Ludvig Dittmann.
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ikke købe en lang kjole. Mor kunne ikke sy en, for man kunne

det "Yrsa" kom, ringede hun rundt til frihedskæmperne. Min

ikke købe stof. Vi havde ryddet soveværelset og stillet borde

mands fætter blev taget af tyskerne og kom på Staldgården

op. Fra fattiggården kom der en, der hjalp med opvasken, og

fire dage før freden. De havde været ude at lede efter en

vi måtte overnatte i naboens pavillon.

container.

Vores genbo var et talgsmelteri. Her modtog de affald fra

Grunden til, at jeg kom på efterskole, var den usikre fremtid.

slagteriet. Tyskerne hentede meget fedt der, så indehave

Jeg begyndte på efterskolen i befrielsessommeren, og jeg

ren tjente mange penge. Men det blev der rådet bod på ved

husker, da tyskerne drog hjem, og jeg kan se synet af, hvor

pengeombytningen. Min morbror kom med brændsel og en

dan de vandrede hjem med deres pikpak. Jeg husker også,

sæk kartofler til os. Så skulle jeg passe hesten. Det var nok,

at englænderne var på sportspladsen, og da den danske bri

fordi de så kunne snakke i fred, uden at jeg kunne høre det.

gade kom hjem fra Sverige, var vi ovre på havebrugsskolen

i Aagaard til dans, men vi piger fra efterskolen var nok lidt
Min mor fik mulighed for at sende mig på efterskole i

vilde, for vi fik ikke lov til det igen. Det var også, mens jeg var

Aagaard. En lærerinde, som jeg vaskede gulve for, betalte

på efterskolen, at vi var med til den store folkefest på Skam-

for undervisningen på efterskolen. Til gengæld forvente

ling. Vi blev kørt dertil i en lastbil. Talerne husker jeg ikke,

de hun, at min mor syede en masse gratis for hende, hvil

men jeg husker den kongelige ballet og nogle englændere,

ket betød, at min mor ikke kunne sy for andre. Til sidst

der optrådte med skuespil.

fik mor skrabet pengene sammen og betalte hende ud.
Den følelse, der opstod ved befrielsen, kan ikke beskrives.

I Aagaard var der flere, der tog imod nedkastede våben. Min

Den skal man have oplevet, ellers kan man ikke forstå den.

senere svigermor sad på telefoncentralen, og når kodeor-

Den Kgl. Ballet på Skamlingsbanken sommeren 1945.
Foto: Carl Einar Mortensen.
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Louis Jepsen
Mit navn er Louis Jepsen, og jeg blev født i 1928 i Agtrup.

Min mor sov i et lille værelse ved siden af, men hun kom

Min far var nok kommunens mest aggressive nazist. Det er

ind i værelset, hvor mine mindre søskende og jeg sov.

ikke, fordi jeg er vild efter at fortælle det, men det hører til.

Så siger jeg: "Uha, mor. Er tordenen nu kommet så tæt

Vi havde en gammel forskolelærerinde. En hellig dame med

på?" "Nej", svarede hun. "Det var bare en flyvemaski
ne". "Åh, ikke andet", sagde jeg og lagde mig til at sove

kongemærke i reversen. Efter 9. april sagde hun, at det nu

igen. Først dagen efter fik jeg at vide, at det var en en

var alvorlige tider for Danmark, men at der måske var nogle

gelsk maskine, der havde lettet sig for bomber tæt på os.

i sognet, der ikke var så kede af det, og så stirrede hun på
mig. Jeg kunne jo ikke gøre for, at min far var nazist, men

Far ændrede sig på grund af arbejdsløsheden i 1930’erne.

det kom til at svie til mig, indtil han døde. Det glemmer jeg

Han var stolt af sit fag som murer, men han blev sendt ud

hende aldrig for. Hvorfor skulle jeg straffes, fordi min far var

for at slå sten for kommunen og andre ting, som ikke havde

nazist? Det kunne jeg ikke forstå. Jeg havde bøvl nok med

noget med hans fag at gøre. Det gik ham meget hårdt på.
Han havde stort set ikke arbejde, så det var mor, der forsør

det i forvejen.

gede os. Vi børn var også med ude at plukke bær, som vi

En af de første dramatiske begivenheder var Sankt Hans af

efterfølgende leverede til FDB’s fabrik i Kolding. Engang, da

ten i 1940. Jeg var en lille, angst person, der var bange for

vi skulle afregne, fik jeg 19 kr., som var en formidabel sum!

alt muligt i denne verden. Blandt andet var jeg meget bange

Jeg glædede mig til at bruge dem, men da jeg kom hjem,

for tordenvejr. Om eftermiddagen havde der været kraftigt

blev pengene konfiskeret. De skulle indgå i husholdningen.

tordenvejr. Jeg rystede i bukserne som sædvanlig, men det

Det var rimeligt nok, men jeg tudbrølede.

klarede op, og vejret blev fint. Vi blev puttet i seng ved nor

mal tid. Hen på natten vågnede vi ved et brag. Der var et
spektakel, som om taget blev revet af huset.
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Louis Jepsen.
Foto: Ludvig Dittmann.

■

På en af de mange hårde vinterdage under krigen blev jeg

så er jeres far ikke mere." Jeg begyndte at tude. Ikke fordi far

sendt ned til købmanden i Agtrup efter øl. Min far havde

var død, for det var en lettelse, for at sige det rent ud, men

nemlig gæster fra nazistpartiet. Da jeg kom op til landeve

fordi jeg ikke kunne se, hvordan vores familie skulle kunne

jen, kunne jeg ganske enkelt ikke mere. Jeg frøs, så jeg slet

klare sig. Jeg var ikke klar over, at min mor faktisk havde

ikke kunne fortsætte. Jeg regnede med, at hvis jeg gik hjem,

forsørget familien de sidste par år, hvor far havde været

ville jeg få tæsk. Men der var ikke noget at gøre. Tudbrø

syg og arbejdsløs. Det var hende, der havde tjent pengene.

lende kom jeg ind og sagde, at jeg ikke kunne gå til køb

Min far blev begravet på min fødselsdag. Det er den bedste

manden. Da kom det gode op i min far. Han tog om mig og

fødselsdag, jeg nogen sinde har haft. For jeg har aldrig fået

knugede mig ind til sig. Det havde jeg ikke oplevet, siden jeg

så mange penge før. Alle familiens medlemmer syntes, at

var helt lille. Så hans dårlige samvittighed over at have sendt

det var synd for mig, at jeg skulle holde fødselsdag på den

mig af sted slog igennem. Så jeg slap for at gå. Han gik selv.

dag.

Gæsterne skulle jo have deres øl.
Besættelsestiden var ingen dans på roser for min familie. Vi
Min far havde meldt sig til Frikorps Danmark, men han blev

boede i et elendigt hus, og pengene var små. Vi kom igen

alvorligt syg i løbet af 1941 og døde af kræft i august. Vi

nem takket være min mor. Efter fars død fik jeg mere ro i

børn vidste godt, at han var syg, men vi vidste ikke, hvor syg

skolen. Jeg var ikke mere naziungen!

han var. En dag i august blev vi sendt ned til min mormor i
Agtrupskov. Det var mit barndomsparadis. På et tidspunkt

Louis Jepsen afgik ved døden 24. februar 2021.

kom min morbror. Han havde telefon og havde fået besked

Æret være hans minde.

fra sygehuset om, at min far var død. Han stod bare henne i

køkkendøren og nikkede til bedste. Så sagde hun: "Ja, børn,

Parade ved DNSAP's landstævne i Kolding den 17.-18. juni 1939.
Ukendt fotograf.
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Edith Jakobsen
Mit navn er Edith Karen Jakobsen, og jeg blev født i 1935.

Flyvemaskinerne kom fire-fem ad gangen, og så var der en

Som barn boede jeg på en gård uden for Jordrup, hvor mine

lille pause, inden de næste kom. De fløj lige skråt nordpå.

forældre drev et landbrug. I begyndelsen havde vi både høns,

grise og køer. Jeg havde en søster, Inger, som var fem år

Jeg gik i skole i Jordrup. Vores lærer, fru Sørensen, var en

ældre end mig. Min mor stammede ude fra Kragelund, hvor

rigtig sød gammel dame. I de sidste klasser havde vi lærer

hendes far var købmand. Min far var også fra Kragelund. De

Skøtt. Han var lidt mere striks, men en dygtig lærer. Plud

havde så fundet hinanden og købt gården.

selig en morgen, hvor vi havde regnet med at skulle i skole,
skulle vi det ikke alligevel, for tyskerne havde taget alle sko

På gården ved siden af boede en pige på min alder. Vi lege

lelokaler. Vi piger havde syet og broderet og strikket. Det lå

de rigtig godt sammen som små, og vi fulgtes ad i skole.

alt sammen i et skab på skolen. Det skulle jo vises frem til

Men hendes far var tysker og blev indkaldt til fronten, så de

eksamen, så vi havde ikke haft det med hjem. Da lærerinden

måtte rejse fra gården, og de kom så ned til bedsteforæl

så gik over for at hente det, sagde tyskerne, at de havde put

drene i Sønderjylland. Det var vi rigtig kede af, og jeg hørte

tet det hele i kakkelovnen. Da var vi godt nok kede af det.

aldrig mere til hende.

Der var en flyvemaskine, der faldt ned næsten i skellet mel

Jeg husker tydeligt den 9. april, da tyskerne besatte landet.

lem vores gård og nabogården. Den kom om morgenen og

De store sorte maskiner kom lige ind over vores gård. Jeg

oplyste hele stuehuset. Lige i skellet lå nogle af motorde

kan tydeligt huske, at jeg sagde, at "de flyver i træerne", så

lene. Der var tre ældre tyskere, som skulle rydde op, og de

langt var de nede. Jeg gik sammen med min far og greb

boede hos os.

hans hånd for at søge tryghed. Han var i gang med at lave
indhegning, men det varede ikke så længe, inden vi gik ind,

for det var uhyggeligt.
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Edith Jakobsen.
Foto: Ludvig Dittmann.

De ville så gerne snakke, men vi kunne jo ikke rigtig tysk.

købmandsforretningen i Kragelund. Han havde gemt nogle

Men lærer Skøtt havde en datter, som kunne tysk. Hende

kaffebønner nede i kælderen. Dem skulle min mor have lidt

havde vi så inde en aften, så vi kunne lave et interview med

af, når der var festlige lejligheder.

dem. Tyskerne fik lov at komme ind, for de ville jo så gerne

vide, hvordan det stod til i Tyskland. Det kunne vi jo høre no

Når vi skulle til Kolding, foregik det med Troldhedetoget. Der

get om i radioen. De sagde næsten hele tiden "Deutschland

var vel et par kilometer op til stationen, så der kunne vi let

kaputt". Ellers mærkede vi ikke noget til dem. De boede i

cykle. Det var kun, når vi skulle have tøj, og så til jul, at vi tog

laden. Da de rejste, fortalte en af dem, at han havde børn på

ind til byen. Det sidste var den helt store oplevelse, for da så

vores alder derhjemme. Ham fik jeg en krone af.

vi juleudstillinger i alle byens gader.

Der var nogle af de unge piger på gårdene, som fik sig en

Min far var medlem af sognerådet. Møderne blev afholdt i

tysk kæreste. De blev klippet bagefter. Jeg kan huske, at de

Lejrskov, og der skulle de cykle over. Når de så kom hjem

gik med tørklæde eller hat. Så snakkede vi små skolepiger

om aftenen, kunne man kun lige se en strimmel af cykel

sammen, "for det var jo en af dem!"

lygterne. Der var nemlig sat en hætte ned over lygten

Min far avlede hvede. Han gemte altid et par sækkefulde. Så

onskort med. Det var irriterende for ham, når de unge ty

kørte vi med hestevogn ud til møllen i Bække, hvor han kun

skere - de var jo kun en 17 år - sagde "Ausweiss. Halt!"

ne få malet kornet. Det var vist ikke helt lovligt, så sækkene

Men der var jo ikke andet at gøre end at vise dem kortet.

som en del af mørklægningen. Far havde også legitimati

blev lagt ned i bunden af hestevognen, og så sad min far
og jeg over dem med fodposer. Det gjorde vi også på vejen

Tyskernes tilstedeværelse på egnen gjorde på flere måder vo

hjem med melet. På vejen hjem kom vi forbi bedstefar med

res hverdag besværlig, men vi fik det bedste ud af de fem år.

Resterne af et allieret bombefly ved Jordrup Nørremark. 29. april 1943.
Foto: Knudsen & Jochumsen.
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Bent Mainz
Mit navn er Bent Mainz. Jeg er født i 1934 i Sønderborg, men

En dag kom to store tyske lastbiler med to officerer. De skul

min mor stammede fra Viuf. Min mor var lidt af en eventyrer,

le have generatortræ. Bedstefar forklarede med fagter, hvad

og hun var efter sin tid på Kolding Realskole draget til Als i

det kostede. Tyskerne mente dog ikke, de skulle betale, og

stedet for et borgerligt erhverv, som familien havde forven

lagde pistolerne på bordet for at understrege alvoren, men

tet. Først arbejdede hun som servitrice på Hotel Harmonien

bedstefar holdt på sit, og til sidst betalte de. Sidenhen kom

i Nordborg, sidenhen på Krumom Kro ved Augustenborg,

flere tyskere og hentede generatortræ på savværket.

hvor hun mødte min far, som hun indledte et forhold til. Hun
blev gravid, men min far var allerede gift og ventede samti

Vi boede skråt over for forsamlingshuset i Viuf. Der var ofte

dig et andet barn med sin kone. Otte dage gammel blev jeg

indkvartering af tyske soldater, som skulle bo der, indtil de

afleveret i Viuf og skulle opdrages hos mine bedsteforældre.

skulle sendes til østfronten. Vi børn måtte godt gå over og
snakke med dem, men vi måtte ikke gå ind. De var gode ved

11940 blev min far skilt og gift med min mor, men da min far

os og forsøgte at lære os tysk og gav os ting som fx stearin

var tysk, var han alt andet end en velkommen svigersøn, og

lys. Derfor gjorde det også indtryk, når vi så dem græde, når

jeg forblev hos mine bedsteforældre i Viuf. Min bedstemor

de blev sendt til østfronten.

døde i 1942 og det betød, at jeg frem til min konfirmation

voksede op med omkring ti forskellige husbestyrerinder,

Elektricitetsarbejdet på savværket blev udført af firmaet

som havde meget forskellige motiver for at være der.

Justesen i Aagaard, der sendte sine svende. En dag kom

en af dem, og han var lidt kåd. Da jeg spurgte ham: "Hvad
Bedstefar havde et savværk, og under besættelsen blev

hedder du?", svarede han: "Jeg hedder sabotør Olsen". Det

mange tvunget til at bruge gasgenerator i deres bil, så gene
ratortræ blev en efterspurgt vare. Det gav beskæftigelse til

mange i Viuf, og vi havde op til ti ansat.
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Bent Mainz.
Foto: Ludvig Dittmann.

fik mig til at fortælle om, hvad tyskerne efterlod i forsam

dem om forskellige ting. Han var kendt for at have den mest

lingshuset i Viuf. Det kunne være målestokke og kort. Af og

bidske hund, som han havde med sig overalt.

til et pistolhylster og en enkelt gang en pistol eller bajonet.

Dem var der stor rift om.

Og så var der sadelmageren, hvor man også kunne blive

klippet. Det var skræmmende, for truslen hed, at hvis man
Bag ved udhuset lå der engang nogle små bomber. Vi sad

ikke var ordentlig, så kunne man komme hen og blive klippet

og legede med bomberne og skruede låget af. Der var deto

rødhåret hos sadelmageren. Det værste var, at han havde

natorer nede i bomben, så det er et Guds under, at jeg lever i

en søn, som var i Frikorps Danmark. Han var en provokatør,

dag. Sabotør Olsen spurgte, om han kunne få nogle af dem.

som kom i spidsbukser og blankpudsede sorte støvler, og

Så hentede vi en 6-8 stykker. Det var lige, hvad han kunne

spankulerede op og ned ad gaden i lille Viuf. Det faldt ikke

have i tasken. Da krigen sluttede, viste det sig, at han virkelig

i god jord.

var sabotør. Men der var også modstandsfolk i selve Viuf,

heriblandt smeden, tømreren og et par gårdmænd samt

Mit liv og erfaringer fra besættelsen er blevet formet af en

sønnen på Elisabethsminde. Der var en gruppe, der stod for

stærk fædrelandskærlighed og troskab mod det danske og

våbenopsamlingen på nedkastningsstederne, og jeg opda

samtidig af at være søn af en tysker, hvor jeg har opdaget, at

gede også sammen med smedens søn Poul, at nogle af våb

vi i den del af familien har betalt prisen for to verdenskrige,

nene blev gemt i hans fars skorsten.

idet nære familiemedlemmer er faldet i fronten under begge

krige.
Om der var nazister i Viuf? Der var i hvert fald et par stykker,

der gjorde sig uheldigt bemærket. Bl.a. en, som var meget

glad for tyskerne, og som muligvis også gav oplysninger til

Viuf Savværk på Storgaden 68. ca. 1950.
Ukendt fotograf.
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Inger Erichsen
Mit navn er Inger Marie Erichsen, og jeg blev født i Alpedalen i

I slutningen af krigen gik jeg i skole på Domhuset, efter ty

Kolding i 1931. Mit fødenavn er Adsbøl. Det var et trygt hjem,

skerne havde taget Riis Toft. Når jeg skulle derhen, gik jeg

selvom pengene var knappe. Vi boede på Sankelmarkvej, og

gennem Sdr. Kirkegård, fordi jeg var bange for tyskerne og

min far kørte rundt med æg i de otte sogne for Fyns Ægeks

for at gå forbi lytteposten på Sdr. Kongevej. Der blev en

port, der holdt til i Fredensgade. Min mor havde ingen ud

gang skudt en hest på hjørnet ved Haderslevvej og Mose-

dannelse, men hun var en flittig kvinde, der hjalp andre med

vej. Tyskerne havde åbenbart hørt en lyd og råbte "Halt!"

rengøring og vask, og når der var sæson for det, var hun ude

Ingen svarede, og så skød de bare det, som viste sig at

at ruske hør og roer. Desværre døde hun allerede som 46-årig

være en hest. Sådan nogle oplevelser gjorde mig bange.

i 1954 af kræft, der dengang kun blev behandlet med radium.
Under krigen passede jeg en lille pige på Agtrupvej og var

Jeg gik i skole på Sdr. Vang hos frk. Petersen og lærer Mad

hos hende hver dag efter skole, fordi begge hendes forældre

sen. Min søster var et par år ældre end mig, og jeg husker

arbejdede på Volkerts Fabrikker. Det fik jeg 5 kr. om ugen

tydeligt, hvordan jeg, før jeg kom i skole, mange gange var

for. Hver dag sad vi ved vinduet og så de her "små drenge"

oppe at hente hende. Når vi kom hjem, ville jeg have hendes

gå forbi på vej til at grave pansergrave. Det var dybt rysten

ABC, for jeg ville lære at læse ligesom hende. Så jeg kunne

de, for der var jo kun tale om drenge, der var 18-20 år gamle,

læse, før jeg kom i skole, og i 2. klasse, når der var fødsels

som de brugte til at grave. Det kunne tyskerne ikke være be
kendt. Jeg syntes, det var SÅ synd.

dag, læste jeg højt for alle mine skolekammerater i Svane

bogen. Vi gik i bad på Riis Toft Skole, hvor fru Mortensen

sørgede for, at vi blev sæbet godt ind i mandelsæbe, før vi
blev skubbet ind under den kolde bruser. Fra 3. klasse kom
jeg til at gå på Riis Toft. Det var en dejlig tid, selvom der var

langt at gå til skole.

Inger Erichsen.

Foto: Ludvig Dittmann.
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En aften i december 1944 bankede det på døren, og to ty

Det vigtigste ved krigen var, at den sluttede. Så vi kun

skere kom ind. De tog min far og onkel Aksel med. Min far

ne få en normal hverdag igen. Det oplevede jeg den 4.

kom først hjem til jul, men min onkel klarede frisag og blev

maj, for da var jeg på vej op til Tivoli. Men pludselig kom

hurtigt løsladt. Vi var rystede, for selvfølgelig havde de haft

frihedsbudskabet. Folk råbte, og vinduerne blev slået op.

noget med modstandsbevægelsen at gøre. Det viste sig,

Nogle kom med flag og græd af glæde. Så vendte jeg

at min onkel bl.a. havde gemt våben, og min far havde kørt

om og tog hjem igen til far og mor, for det skulle fejres.

rundt med det illegale blad Budstikken i bilen. Så min mor fik
travlt med at brænde bladene i gruekedlen, efter at han var

Nogle dage senere stod vi langs Haderslevvej og så tysker

blevet taget, hvis der skulle komme en husundersøgelse.

ne drage hjem. Det var et sørgeligt syn. De smed, hvad de
havde. Pludselig blev der råbt: "Alle børn skal fjernes". Jeg

Der var mange stikkere. Selv nogle godmodige fyre, når de

sad nemlig med en håndgranat, som jeg troede var en ham

kom hjem i vores hjem, ville de gerne snakke med os piger.

mer! Det var dumt.

Det var, som om de skulle have noget at vide, men jeg holdt
mig på afstand af dem. Den ene var Peter Karl Brinkmann.

Vi er heldige med, at vi har haft fred i Danmark siden den

Han var tilnærmende over for os piger. Han sad og sagde

gang. Hvert år til den 4. maj har jeg lys i vinduet. Og det bli

"elsker", "elsker ikke". Han havde noget, han kaldte et kær

ver jeg ved med at have, for jeg synes, at vi skal respektere

lighedstermometer. Jeg sagde til min mor: "Ham vil jeg ikke

den fred, vi har fået. Krigen lærte os, hvor vigtigt det er at

have ind".

være ærlige og gode mod hinanden, men det er ikke rart at
tænke på krigen igen. Jeg vil nødig have, at vores børn skal

opleve den. Alt andet, men ikke krig.
Tyske soldater ved Købmand Albert Hansens forretning i
Jernbanegade 52. ca. 1943.
Ukendt fotograf.
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Schalburgtage og bombningen
af Kolding Folkeblad
Efter slaget ved Stalingrad i 1943 vendte krigslykken for ty

skerne, og i løbet af krigens sidste år voksede modstands- og

sabotageaktiviteter landet over. Det førte bl.a. til, at Hitler fra
årsskiftet 1943 -1944 gav ordre til en række gengældelsesak

tioner, den såkaldte Schalburgtage, der var rettet mod at gøre

sabotageaktionerne upopulære i befolkningen. Det betød, at
Schalburgtagen især blev rettet mod forlystelsessteder, heri

blandt Tivoli i København og en række bladhuse landet over.
Også i Kolding blev et bladhus ramt af schalburgtage.

Til at udføre Schalburgtagen blev der blandt andet oprettet
den såkaldte Petergruppe i februar 1944. Gruppens første

leder hed Otto Schwerdt, og gruppen var opkaldt efter hans
dæknavn - Peter Schäfer. Senere blev gruppen også kendt
som Brøndumbanden, opkaldt efter det ledende danske med

lem nazisten Henning Emil Brøndum. Schalburtagen var ofte
også hævn for modstandsbevægelsens aktioner. Dette var

tilfældet, da Petergruppen sprængte skinnerne på Troldhedebanen i Marielundskoven i juli 1944 som hævn for mod
standsbevægelsens jernbanesabotager. Et person- og gods

tog kørte galt, men der skete kun materiel skade.
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Den mest blodigste schalburgtageaktion, der blev udført i
Kolding, var imidlertid den, som blev rettet mod Kolding Fol

keblad natten til lørdag den 16. september 1944. Det kom si

den frem, at målet oprindeligt havde været Jydske Tidendes
bygning, men da bygningen var for godt beskyttet og bevog

tet, blev Kolding Folkeblad i stedet mål for aktionen.

Klokken ca. halv to om natten blev redaktør Therkilsen, der
havde privatlejlighed i forhuset ved Folkebladet, vækket af

sin datter, Kirsten Therkilsen, som havde hørt lyden af nogle

ruder, der blev smadret. Sammen med portner Gejlager, som
boede med sin hustru i kvistlejligheden, gik han over gården
og ned i kælderen til trykkeriet, mens Kirsten Therkilsen og

fru Gejlager stillede sig ved vinduet i trappeopgangen mellem
2. og 3. sal. Kl. 1.48 indtraf en voldsom eksplosion og ruden,

hvor de to kvinder stod, eksploderede. Kirsten blev slynget
ned af trappen til næste afsats, og fru Gejlager blev slynget
op ad trappen mod ægteparrets lejlighed. Det lykkedes fru
Gejlager at komme på benene, selv om hun var alvorligt såret

og trappeopgangen stod i flammer, og hun fik båret den unge

pige ned til foden af trappen, hvorefter hun råbte efter hjælp.

Oprydningen efter bombningen af Kolding Folkeblad.

Foto: Niels Lisberg.
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Direktør Juul Hansen fra Palmehaven i nabohuset var en af

Redaktør Niels Emil Therkilsen havde siden 1927 været re

de første, der nåede frem og bar den hårdt sårede pige ind til

daktør af Kolding Folkeblad og ligeledes været medlem af

sig selv, indtil ambulancen kom, og de blev bragt til Kolding

Kolding byråd fra 1930-1933. Ved attentatet blev mange af

Sygehus. Derimod var det umuligt at komme frem til redaktør

de omkringliggende bygninger tillige beskadiget.

Therkilsen og portner Gejlager, da bygningen, hvor trykkeriet

lå, var kollapset totalt, og en kraftig ild gjorde det umuligt at

Den efterfølgende efterforskning af schalburgtagen blev

trænge ind i bagbygningens ruiner.

afbrudt, da besættelsesmagten få dage senere - den 19.

september - opløste det danske politi. Men efter krigens af
Det viste sig, at Kirsten Therkilsen var blevet hårdt såret af

slutning tilstod Henning Brøndum at have stået i spidsen for

de flyvende glassplinter, og ved 14-30 tiden lørdag eftermid

attentatet, der var udført i samarbejde med fire tyske SS-folk.

dag afgik hun ved døden uden at være kommet til bevidsthed.

De var blevet udsendt fra Gestapo-hovedkvarteret på Dag-

Fru Gejlager viste sig også at være kommet mere alvorligt til

marhus i København og var ankommet om morgenen den 15.

skade end først antaget, og lørdag aften blev der ved en ope

september til Kolding, efter de havde sprængt Vejle Amtsavis

ration konstateret, at en glassplint havde boret sig ind i hen

aftenen forinden. Her kørte de direkte til Staldgården, hvor

des lever. Ved 20-tiden lørdag lykkedes det at grave liget af

de fik nærmere oplysninger af Haupsturmführer Burfeind om

chefredaktør Therkilsen fri, men først mandag formiddag ved

modstandsbevægelsens virke i Kolding og hvilket mål, de

10-tiden fandt man liget af portner Gejlager.

skulle gå efter. Burfeind tilså endvidere, at de 75 kilo spræng

Aktionen kostede således på tragisk vis tre mennesker li

ferter og en sæk. Brøndrum insisterede dog på i sin tilståelse,

vet. Kirsten Therkilsen var kun lige fyldt 17 år og begyndt på

at de ikke havde vidst, at der var mennesker i bygningen.

stof, som var taget fra danske sabotører, blev pakket i to kuf

gymnasiet efter sommerferien, og den 32-årige Hans Carl

Frandsen Gejlager, der var født i Vamdrup, havde siden sit

Den efterfølgende folkestemning i byen var trykket, og om

bryllup i september 1938 varetaget stillingen som portner på

lørdagen nedlagde alle offentlige ansatte, på nær de ansatte

Kolding Folkeblad.

på gas-, vand- og elværker, deres arbejde som en reaktion på
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bombningen. Der var oprør i luften, og havde tyskernes inten

tion været at skræmme befolkningen, opnåede de blot det
modsatte.
Sidenhen blev der udført andre schalburgtageaktioner i
Kolding. Petergruppens provinsafdeling blev i november

1944 flyttet til Kolding fra Odense, og i december 1944 gik

det ud over Engelsk Beklædningsmagasin i Østergade 26 og

FDB i Klostergade. Ligesom I.P Jensen i foråret 1945 blev
ramt flere gange, bl.a. under en større aktion den 19. marts

1945, hvor også Politikens Telegramcentral, Herremagasinet
Rio og Vagtlokalet på Rådhuset blev ramt. Ødelæggelserne i

byen var omfattende og ødelagde mange forretningsvinduer.
Ligesom Set. Nicolais kirke også fik store skader.

Under det efterfølgende retsopgør blev syv medlemmer af

Brøndumbanden den 14. april 1947 dødsdømt for 94 drab

på danskere, heriblandt de tre dræbte på Kolding Folkeblad.
Dommen blev eksekveret 9. maj 1947, hvor Henning Brøndum
blev henrettet på Bådsmandsstræde kaserne i København.

Skrevet af Lene Wul
Begravelse af et af ofrene for Schalburgtagen
mod Kolding Folkeblad.
Ukendt fotograf.

Birgit Lund
Mit navn er Birgit Lund. Jeg er født i Kolding i 1936. Noget af

Siden erfarede vi, at en kvinde her fra Kolding havde været i

det første, jeg husker fra besættelsen, var i 1942. Vi boede

København, hvor hun havde mødt min far i en sporvogn. De

i Clemensgade i en toværelses lejlighed, og jeg var seks år

havde ikke snakket sammen, for det turde de ikke. Men hun

gammel. Min far var kommunist, og en nat kom det danske

kunne jo i hvert fald fortælle min mor, at far var i live.

politi for at hente ham. Jeg sov hos mine forældre i sovevæ
relset, da politiet hamrede på døren. Jeg var meget bange,

Der kom en del frihedskæmpere hjemme hos os - også ef

og det var min mor vist også. Men min far var mere fattet.

ter min far var blevet arresteret. Jeg sov stadig i soveværel

Det var anden gang, han blev arresteret, for han var tidligere

set og kunne høre dem snakke i stuen. Somme tider så jeg

blevet hentet i juni 1941. Han blev anbragt i Horserød, og vi

spisebordet fyldt med våben, og jeg tror også, at de delte

tog toget over for at besøge ham, hvor jeg sad med hovedet

ting og sager ud. Min mor var tit væk til møder, og jeg op

bag en frakke, når konduktøren kom, fordi jeg som 6-årig

holdt mig meget hos min bedstefar og bedstemor i Søgade.

ikke længere kørte på fribillet. Vi levede jo af socialhjælp ef

ter min fars arrestation.

Jeg så Svend Otto Brødsgaard blive hentet i 1943. Han og

hans mor boede ovenpå hos os. Jeg havde vist været til en
Den 29. august 1943 gik regeringen af, og en fængselsbe

børnefødselsdag på Tøndervej. Da jeg kom hjem til gadedø

tjent fortalte fangerne i den gamle lejr i Horserødlejren, at

ren, så jeg ham blive slæbt af sted. Han døde på et hospital

tyskerne var gået ind i den nye del og de skulle se at komme

i München i januar 1945.

afsted. Min far sad i den gamle lejr, som tyskerne ikke kend
te til. 90 nåede af flygte, heriblandt min far. Da jeg dagen

Efter min fars flugt fra Horserød opholdt han sig bl.a. i Esbjerg

efter kom hjem fra skole, sad min mor i køkkenet og græd.

og Sønderborg, hvor han organiserede ventegrupper.

Hun fortalte, at far var flygtet, og hun vidste ikke, hvor han
var.

Birgit Lund.
Foto: Ludvig Dittmann.
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I Sønderborg aftalte han at mødes med min mor i juni 1944,

Da min mor stod og ventede ved Kruså, begyndte busser

men stikkeren Johannes Rasmussen "Snogen" havde stuk

ne at ankomme. Pludselig kom der en bus, hvor der hang

ket min far, så både far og mor blev arresteret.

en mand ud ad vinduet og råbte: "Er der nogen fra Kolding
her?!" Det var min far. Så fik min mor lov til at komme med

Min mor sad i Kolding Arrest et par måneder, indtil tyskerne

bussen, der kørte dem til Møgelkær ved Juelsminde, hvor de

blev overbevist om, at hun ikke vidste noget, og hun blev

blev afluset og fik rent tøj. Så fik vi at vide, at de skulle videre

løsladt. Da min far og mor sad i Kolding Arrest, var det dog

til Sverige og med færgen fra Nyborg, så hun opsøgte igen

lykkedes dem at kommunikere med hinanden med sedler

borgmesteren og bad igen om at få stillet en bil til rådighed.

på toilettet.

Dén tur var jeg med på, og i Nyborg så jeg min far for første
gang igen, selvom min mor og jeg måtte vente, da mange

Far var til mindst 20 forhør på Staldgården. Han blev senere

andre ville hilse på ham først. Her lovede min far mig en

sendt til Frøslev, og i november 1944 blev han deporteret til

hund, men jeg fik den aldrig.

Neuengamme og siden på en udekommando i Osnabrück.

Inden han skulle afsted, besøgte min mor og jeg ham. Da så

Da min far kom hjem fra Sverige, vejede han kun omkring 50

han ked ud af det.

kilo, selvom han var en høj mand, men min mor havde forbe
redt mig på det. Efter krigen vågnede jeg mange gange, fordi

I april 1945 fik min mor gennem sit netværk at vide, at de hvi

min far havde mareridt. Besættelsen havde sat dybe spor.

de busser ville komme, og så gik hun resolut til borgmester

Hvert år tager vi med 'Jysk afdeling af erhvervshæmmede

Juhl og bad ham om at stille en bil til rådighed, så hun og

fra frihedskampen 1940-1945' på besøg i koncentrationslej

andre koner kunne komme til grænsen for at modtage deres

re for at minde nazismens ofre. Det skal helst ikke ske igen.

mænd. Det gjorde han faktisk.

Kolding Arrest Ca. 7 945.
Ukendt fotograf.
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Ove Bjerregaard
Mit navn er Ove Bjerregaard, og jeg blev født i Kolding i 1931.

En lille dreng kunne jo godt blive lidt imponeret over, hvor

I 1939 flyttede vi ud i et hus, som min far havde bygget på

dan tyskerne førte sig frem, når de kom dér med musik. Men

Agtrupvej 100. Det var ved siden af Brændkjærgaard. Der

engang, da jeg var nede hos mine bedsteforældre, som boe

boede vi under hele krigen.

de i Vesterbrogade, var der oversvømmelse fra åen. Vandet

stod en halv meter under jernbanebroen. Så kom tyskerne
Tiden under besættelsen bød på flere kolde vintre. Somme

marcherende oppe fra Stejlbjerg. Da de kom til oversvøm

tider var vores indkørsel sneet fuldstændig til, hvilket betød,

melsen, blev der kommanderet "Halt!". Så var der en dreng,

at vi flere gange fik fri fra skole. Der var så hårde isvintre,

der råbte: "Hvordan vil I nogen sinde komme til England, når

at fjorden frøs til og skraldevognene kunne køre tværs over

I ikke engang kan komme over sådan en smule vand?" Dén

Slotssøen.

vittighed gik lang tid rundt i byen.

Min far var prokurist i Dansk Kafferisteri. Han kørte rundt

Den 9. april gik jeg på Riis Toft Skole. Vi stod alle ved sko

og besøgte købmændene i Sønderjylland. Da krigen kom,

leporten og kiggede på tyskerne, der kom drønende ned ad

kunne de ikke få kaffe, så der måtte kaffeerstatning til. Ef

Haderslevvej. Det første, jeg lagde mærke til, var lugten. Ty

terhånden som krigen skred frem, blev alt rationeret. Man

skerne kørte nemlig ikke på benzin, men på benzol, som gav

kunne kun købe kaffe, hvis man havde et kaffemærke. De

en helt anden udstødningslugt. Man kunne lugte tyskerne.

blev så brugt til sortbørshandel, og desuden byttede man

De kørte også motorcykel med sidevogn, som de kunne løf

dem, for nogle havde brug for kaffe, mens andre behøvede

te op i svingene. Det beundrede vi drenge jo. Men det fik vi

sukker.

senere et andet syn på.

Ove Bjerregaard.
Foto: Ludvig Dittmann.
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Da jeg i 1943-44 gik på Almenskolen, kom tyskerne og beslag

Som spejder skulle vi samle bær, og så lavede Lottekorpset

lagde flere lokaler. De tog bl.a. vores klasseværelse og sløjd

marmelade, som blev givet til dem, der manglede. Engang

lokalet, hvor vi jo ellers lavede julegaver. Det var ikke sjovt.

cyklede jeg med spejdernetil Lundeborg. Dækkene, som var
af cello, sprang for et godt ord. Vi mødte andre spejdere, der

En dag var der en mand i vores have. Min far bankede på

også var på tur, og så kunne vi sige DAVS, selvom tyskerne

ruden, og manden løb ud over markerne mod Vonsild. Kort

var lige for næsen af os. Bogstaverne stod for "De Alliere

tid efter ankom tyskerne med hunde. Efter et kvarter kom

de Vil Sejre!" Det lyder barnligt, men vi syntes, det var sejt.

de tilbage med ham. Han var bagbundet, og jeg var sik

ker på, at det var hans sidste stund. Han var nok desertør.

Vi lærte at blive nøjsomme og taknemmelige for hver

dag, det gik godt. Vi lærte ikke at tage noget for givet. Vi

Der var meget ofte luftalarm. En aften var der luftkamp

blev meget kreative og fandt på erstatning for det, vi ikke

over vores hus. Lufttrykket fra de kæmpende maskiner

kunne få. Vi udviste også medmenneskelighed. Det var

medførte, at adskillige ruder i huset sprang. Da føltes kri

naturligt at hjælpe dem, der havde det værre end os.

gen meget tæt på, og så var det med at komme i kælderen.
Der er jo aldrig noget, der er så dårligt, at det ikke er godt

Under krigen fik jeg et eftermiddagsjob på Kolding Folke

for noget, så i 1945 fik jeg en penneveninde i England. Hen

blad, hvor jeg skulle hjælpe med at lægge aviser sammen. I

de har jeg skrevet med lige siden. Hun lever stadigvæk. Nu

september 1944 sprængte tyskerne en bombe ved Folkebla

ringer vi oftere sammen. Hun er jo næsten som et familie

det. Her gik tre menneskeliv tabt. Det var frygteligt for os at

medlem nu.

komme ned og se den bunke murbrokker, som lå der, hvor vi

dagen før havde stået og foldet aviser.

Tyske motorcykler i Helligkorsgade. 9. april 7 940.
Foto: Knudsen og Jochumsen.
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Rita Rasmussen
Mit navn er Rita Ingeborg Rasmussen, og jeg blev født

Da jeg kom hjem og fortalte det til min mor, sagde hun, at

i Kolding i 1927. Vi boede først nede i byen, men min far

det skulle jeg ikke blande mig i. Men jeg fik efterfølgende for

købte på et tidspunkt et stort stykke jord på Christen Bergs

klaret, at besættelsesmagten havde gennemført en aktion

Vej. Her begyndte bedstefar at bygge til den ene side, og

mod det danske politi, og han derfor var gået under jorden.

far til den anden. Så blev der lavet en dobbelttrappe, som
vi kunne rende op ad. Jeg havde tre søskende, og som den

Jeg ville gerne gå til noget om aftenen. På politistationen

ældste havde jeg tjansen at skulle købe ind for bedstemor.

var der bl.a. foredrag og sang. Men det kunne man kun, hvis

man blev fulgt derned og hjem igen. Der var ikke noget med
Jeg gik først på Søndervang Skole, men da Riis Toft Skole

at gå selv. Der var mange med. Vi var en 20 stykker.

blev færdig i 1936, kom jeg over på den. Den var så flot. Jeg
afsluttede skolen efter 7. klasse og fik arbejde hos et ægte

Efter nogle år var børnene blevet store hos familien, og jeg

par, som havde fået et barn, som jeg passede. Men jeg ville

ville gerne prøve noget nyt. Jeg søgte ind hos Beirholms

så gerne arbejde i en børnehave. Jeg spurgte derfor i en bør

Væverier i Dalbygade, hvor jeg fik et godt arbejde. I slutnin

nehave, om der var en ledig stilling. Det var der, og jeg kunne

gen af krigen var jeg også på en strømpefabrik, der lå på

få den. Det fortalte jeg familien, hvor jeg var barnepige, men

hjørnet af Haderslevvej og Jovavej. Chefen kunne godt være

så ringede konen til børnehaven og sagde, at hun overhove

lidt hidsig, så fik vi en ordentlig skideballe en gang imellem.

det ikke kunne undvære mig. Så det blev ikke til noget, men

De andre turde ikke sige noget, men jeg sagde til ham: "Det

havde jeg været ældre, så havde hun fået en skideballe! Jeg

kan du ikke være bekendt!" Næste dag fik jeg en undskyld

blev i stedet hos familien endnu et par år. Manden i huset

ning, og så voksede jeg lige lidt ekstra.

var politimand. En dag i september 1944 var han væk.
Rita Rasmussen.
Foto: Ludvig Dittmann.
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Min mor var tysker. Hun kom til Danmark som ung pige og

troede, jeg var i familie med en mand, der havde samme ef

talte godt dansk. Hun var bestemt ikke tysksindet, selvom

ternavn som mig, og som ifølge dem opbevarede våben i

hendes familie var tysk. Under besættelsen skrev min bed

hjemmet. Efter lidt tid fik jeg dem overbevist om, at de hav

stemor til mor, at der kom nogle tyske telefonpiger til Kol

de fat i den forkerte. Men min onkel, Karl Rasmussen, var

ding, og hun bad min mor om at tage imod dem på banegår

vistnok involveret i noget med modstandsbevægelsen, for

den, for de vidste ikke, hvor de skulle hen. Da jeg så spurgte

engang, hvor tyskerne var inde ved min bedstemor og lede

min mor, om hun skulle hente dem på banegården, svarede

efter min onkel Karl, så forsvandt han ud ad vinduet. Han gik

hun, at det kendte hun ikke noget til, så de blev ikke hentet

underjorden og var væk i flere år.

af mor.

Når jeg tænker tilbage på besættelsen, så var det først og
Min mor var en præsentabel dame. Ret høj og altid velklædt.

fremmest lærerige år for mig. Jeg lærte blandt andet no

Når hun gik ned i byen, var det både med hat og handsker.

get om børneopdragelse, og jeg lærte at håndtere konflikter.

Engang ville hun sy en kjole til mig, så vi skulle derfor købe

Jeg ved ikke, hvad Danmark lærte af besættelsen. Meget

noget stof. På gaden så vi en kvinde, der blev generet af en

kunne måske være gået anderledes, hvis Danmark havde

tysker. Min mor løb efter manden og gav ham en ordentlig

haft en bedre dialog med tyskerne inden krigen.

skideballe. Det endte med, at manden undskyldte meget,
gjorde honnør og gik så igen. Jeg sagde så: "Ved du hvad,

Rita Rasmussen afgik ved døden 13. juni 2021.

mor. Nu bliver du dælme sat ind." "Nej, det gør jeg ikke", sag

Æret være hendes minde.

de hun.

En dag, hvor jeg var på telttur med nogle venner, blev jeg
opsøgt af to danske spioner, som ville have mig med. De
Tyske soldater på Kolding banegård. 1940.
Fotograf: Ukendt.
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Holger Ravn
Mit navn er Holger Ravn, og jeg blev født i 1927 i Ferup.

Det var en god tid på ungdomsskolen. Vi lærte bl.a. at lave

Jeg gik i skole i Ferup Skole, der lå omkring 500 meter

ski. Vi havde jo nogle år med masser af sne om vinteren.

syd for os. Vi var seks søskende. Tre drenge og tre piger.

Jeg prøvede at gå på ski hjem til Ferup fra ungdomsskolen.

Jeg var den ældste. Det var et mindre landbrug, og vi fik

Det var en 12-13 km.

lov til at hjælpe til med både køer og f.eks. skovarbejde.
Forsyningssituationen blev værre og værre under krigen. Tøj
Min mor stammede fra Thisted, så vi plejede at køre i en

kunne man næsten ikke få. Så i stedet for strømper klippede

gammel bil derop en gang om sommeren. Da bilerne så for

vi fodersække i stykker, som vi anbragte om foden. Det var

svandt, prøvede min bror og jeg at cykle derop. Der var as

mede lidt i træskostøvlerne - gummistøvlerne slap jo snart

falt det meste af vejen, men fra Brande til Holstebro var der

op-

brosten. På et tidspunkt var vi så heldige at kunne hænge
på en lastbil med gasgenerator. Den tøffede ikke ret stærkt,

11943, da jeg endnu boede hjemme hos mine forældre, blev

men det hjalp da lidt. Vi var så heldige stadigvæk at have cy

der skudt et engelsk fly ned i Jordrup, og vi forsøgte at kom

keldæk med luft i slangerne, for andre havde træfælge med

me i nærheden, men det var lidt svært, da der gik tyske vag

gummi om.

ter omkring stedet, men jeg mener, vi fik fat i en lille iltflaske.
I Stubdrup faldt der også en bombe ned, der ramte en gård.

Jeg blev konfirmeret i 1941 og fik bl.a. et cigaretetui med

Dagen efter kunne vi på Ferup Sø, der var dækket af is, se

20 cigaretter i. Sådan var det dengang. Jeg kom nu aldrig

en masse huller som spor efter, at der var blevet skudt med

til at ryge særlig meget. Slet ikke under krigen. Da jeg gik

skarpt. Ellers mærkede vi jo ikke meget til krigen.

på ungdomsskolen i Skanderup, kunne man få 10 cigaretter
om måneden i Brugsen. Det var jo lidt fristende at sælge
cigaretterne, for pengene var jo rare at have.
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Holger Ravn.
Foto: Ludvig Dittmann.

Hverdagsliv omkring 7 945.
Foto: Aage Petersen.

Da jeg var 17 år, kom jeg ud at tjene på Dyrehavegård fra

laden og havde heste opstaldet. De soldater, der var der på

maj 1944, der lå, hvor Cornwell ligger i dag. Kolding Kom

det tidspunkt, var temmelig unge mennesker, for det var sidst

mune ejede dengang gården, men den var forpagtet ud til

på krigen, hvor de unge blev indkaldt. Der var en enkelt imel

A. R Lunden. Han var en kendt mand i byen, lokalformand

lem os, der kunne snakke med dem. Så vi fik da lidt at vide.

for Radikale Venstre og initiativtager til opførelsen af Kol
ding Hørfabrik i 1940. Også på Dyrehavegård blev der dyr

Jeg var også på Dyrehavegård, da Shellhuset i København

ket hør. I begyndelsen blev det rykket op med håndkraft. Det

blev bombet i marts 1945. Flyverne fløj ganske lavt hen over

var hårdt arbejde for ryg og hænder. Vi var en 6-7 unge på

marken, og der var ingen tvivl om, at det var englænderne.

gården, hvor der blev lavet alt muligt forskelligt. Ud over hør

De fløj så lavt for at undgå radaren. Da vi hørte om bom

dyrkningen blev der også afholdt roehakningskonkurrencer.

bardementet i radioen, var vi ikke i tvivl om, at det var de

For at spare på strømmen om dagen blev der tærsket om

fly, der var kommet hen over hovedet på os. Det var noget

natten fra omkring kl. ti om aftenen.

uhyggeligt noget, der skete derovre, men bombardementet
var selvfølgelig nødvendigt.

Vi havde mange heste på gården, for kommunen havde tre

spand stående til at køre natrenovation. Latrinen blev kørt

Besættelsen satte sine begrænsninger, men vi fik hver

op på marken i en beholder. Det tynde løb fra til en anden

dagen til at fungere. Vi kom ikke så mange steder hen,

beholder, og så havde vi fornøjelsen af at sprede det andet

men vi kom til gengæld måske hinanden lidt mere ved.

ud på marken, når det skulle bruges om foråret.

Der var en del tyske soldater på Dyrehavegård allerede fra
begyndelsen af krigen. Da jeg opholdt mig der, brugte de

Dyrehavelejren, som tyskerne etablerede på Dyrehavegårds jorder. 1941.
Ukendt fotograf.

> 61 (

Esther Bramsen
Mit navn er Esther Bramsen, og jeg blev født i Jernbanegade

Livet gik videre under besættelsen. Min mor var dygtig til at

i Kolding i 1929. Vi boede på Solvang i min barndom. Min far

lave mad. Der blev lavet forloren skildpadde med æg og det

var ansat ved banen, og min mor var dameskrædder. Derud

hele, når far havde kollegaer med hjem fra banen, og vi hen

over havde jeg tre søskende.

tede vandbakkelser hos PAP-bageren, som vi kaldte ham.
Fordi han hed P. A. Petersen. Så var der også skomageren.

Den 9. april hørte vi larmen fra de tyske flyvemaskiner, der

Ham kan jeg se for mig. Hvis man ville sidde hos ham, mens

kastede flyveblade ned. Det var "Oprop!" De kunne ikke

han reparerede, så kostede det ikke noget. Men man skulle

stave. Hvad var det da for noget! Så løb min mor op på 1.

helst sidde sådan, at han kunne se vores knæ, men det var

sal, lukkede vinduet op og råbte "Danmark! Vågn op! Rul

altid piger. Vi forstod ingenting om, hvad det betød, og da

dig ud! Nu har du altså sovet for længe!” Hun råbte sim

jeg fortalte om det derhjemme, udbrød min mor: "Det gør du

pelthen så højt, at man kunne høre det langt pokker i vold.

ikke mere!!” Vi fik aldrig at vide hvorfor, men vi måtte bare
ikke.

Købmandsskolen på Haderslevvej ved siden af Kristkirken

blev besat. Der var mange tyskere og med vagter udenfor.

Jeg har kun været i et offentligt beskyttelsesrum én eneste

Vi skulle helst gå over på den anden side af vejen, for ellers

gang. For hjemme havde vi en kulkælder med sække for vin

kom de og trykkede os på skuldrene, og det ville vi jo ikke

duerne. Så var vi der, når der var luftalarm. Men det havde

have. Til gengæld besatte tyskerne ikke Realskolen, for den

jo ikke hjulpet en kat. Det offentlige beskyttelsesrum var

var privat. Det var meget heldigt. Tyskerne havde ellers kig

under jorden på en mark med en jordvold. Det er der, hvor

på gymnastiksalen, men skolebestyrer Christensen-Dals-

Føtex Syd ligger i dag. Her legede jeg med Ruth, som boede

gaard sagde til dem, at den blev brugt til noget vigtigt.
Esther Bramsen.
Foto; Ludvig Dittmann.
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i nærheden. Når der var luftalarm, løb vi derned. Jeg syntes,

Juleaften skulle der altid dækkes til én mere, end vi var. For

det var hylesjovt.

hvis der kom fx en landevejsridder, så var han velkommen,

for juleaften siger man ikke nej til nogen. Der kom nu aldrig
Jeg husker især, at vi gemte os ved Læssøestenen, for hvis

nogen til at sidde der. En jul frøs det 24 grader. Far skulle ef

der kom nogle tyskere, kunne de ikke se os der. Men så en

terse nogle jernbanevogne, og fra en af dem hørte han noget

dag VAR der nogle tyskere deroppe, og så kom vi ellers væk

støj. Da han lukkede op, sad der tyske flygtninge derinde.

i en fart. Tyskerne ville jo så gerne marchere i Jernbanega

Min far gav dem sin madpakke, og det blev de så glade for,

de, men engang de gik forbi, vendte ALLE folk ryggen til. Så

at de tilbød ham en snaps, som han kunne varme sig på.

engang kom også Frikorps Danmark-folk. De råbte og skreg,

og dem råbte vi "svinehunde" og alt muligt til.

Da befrielsen kom, løb vi piger ned i byen, og jeg skal love
for, at her var leben. På hjørnet af Østergade ved Rådhuset

Der var meget sabotage ved jernbanen. Det kendte min far

var der en stor manufakturforretning. Forhandleren smed

jo lidt til. En dag kom politiet for at hente ham til forhør på

flag ud fra 1. sal, og det var rigtig spændende. Jeg fik selv

Staldgården, mens han var ved jernbanen. Han sagde, at

fat i et flag. Folk jublede. Den aften glemmer jeg aldrig.

han ikke kunne tale tysk, og stationsforstander Nørgaard
sagde: "I beholder ham ikke for længe, og I skal behandle

Krigen var en øjenåbner for os. Vi vågnede og indså, at det

ham ordentligt". Da far kom derop, spurgte de ham om alt

ikke kan nytte noget at sove tornerosesøvn. Danmark sov

muligt, og noget kunne han forstå, men han lod, som om

på det tidspunkt. Det var rigtigt, når min mor råbte: "Vågn

han ikke gjorde. Men så ringede Nørgaard og sagde, at de

op. Rul dig ud!"

skulle sende ham hjem, for alle tog stod stille. Så slap de

ham ret hurtigt.

Offentligt tilflugtsrum på Rendebanen. 1940.
Foto: Kaj H. Baagø.
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Befrielsesfesten 7945.
Foto: Aage Petersen.

En lærke letted
76 år efter befrielsen er det særlig én sang, som står stærkt

Mads Nielsen debuterede allerede som digter i 1910 og ud

i de flestes bevidsthed. "En lærke letted” er stadig aktuel i

gav efterfølgende flere digtsamlinger. I hans digte var han

2021. Som en af de få sange, der har overlevet og er blevet

optaget af Sønderjylland, kirken, kristendommen, traditio

overleveret gennem årene, manifesterer den sig i den folke

nerne og danskernes historie, og flere af hans digte blev ud

lige mindekultur omkring 4. og 5. maj. I dag er den en del

bredt i den kristne ungdomsbevægelse. 11945 blev han på

af den nationale sangskat og har efterhånden vundet hævd

foranledning af digterpræsten Sv. Rehling opfordret af den

som Danmarks befrielsessang og fortrængt den oprindeli

kristne spejderbevægelse KFUM i Sverige til at skrive et digt

ge frihedssang "En Vinter, lang og mørk og haard", der blev

i anledning af befrielsen. Og i forbindelse med Kristelig Lyt

sunget af Aksel Schiøtz i radioen den 5. maj 1945. Selv om

terforenings generalforsamling i Kolding, som blev afholdt

sidstnævnte i en årrække blev brugt ved officielle markerin

på Missionshotellet den 11. maj 1945, læste Mads Nielsen

ger af Danmarks befrielse, gik den i glemmebogen til fordel

sit digt op. Dagen efter blev der bragt et referat af mødet i

for "En lærke letted". En sang med lokalt udspring i Kolding.

Kolding Folkeblad, hvor digtet også var trykt under overskrif

ten:'^. Maj 1945".
Sangens tekst er skrevet af Mads Nielsen, der var indehaver
af Sønderbro Apotek i Kolding fra 1943 til 1953, der dengang

Her fik Set. Nicolai Kirkes daværende sognepræst, R Tobias-

lå på adressen Søndergade 32 (hjørnet af Søndergade og

sen, øje på det. Han ville bruge det smukke digt til en fest

Sydbanegade). Mads Nielsen var født i 1879 ved Langå nær

gudstjeneste på Valdemarsdagen og bad overlærer Mathias

Randers og egentlig af bondeslægt, men blev uddannet apo

Christensen fra Set. Nicolai Skole om at sætte musik til or

teker i 1904. Inden han overtog Sønderbro Apotek i Kolding i

dene. Mathias Christensen, der var af slesvigsk slægt og

1943, var han apoteker i Vester Skerninge i 12 år.

medudgiver af skolesangbogen "Arvesølv", fik nærmest kun
Flagoptog i Søndergade ved I. P. Jensen, Valdemarsdag 1945.
Ukendt fotograf.
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en enkelt dag til sit arbejde og komponerede på så kort tid

Besættelsestidens "fem forbandede år" har sat sig dybe

den melodi, som de fleste kender i dag. Få dage senere, fre

spor i eftertiden og danskernes bevidsthed. Det var derfor

dag den 15. maj 1945, blev Valdemarsdagen fejret med bør

heller ikke overraskende, at den 14. udgave af Højskole

nenes flagtog gennem byens gader, og om aftenen blev der

sangbogen fra 1951 indeholdt ikke mindre end 18 nyoptag-

afholdt en stor festgudstjeneste i Set. Nicolai kirke i anled

ne sange med tilknytning til besættelsestiden. I denne udga

ning af 25-året for Genforeningen. Alle lys var tændt i kirken,

ve blev "En lærke letted" også optaget i Højskolesangbogen,

Dannebrog vajede overalt, og her sang den unge plantesko

men med komponisten Adolf Riis-Magnussens melodi fra

leejer, løjtnant C. Nøhr, for første gang Mads Nielsens "En

1950.

lærke letted" med Mathias Christensens melodi. Forinden
var sangen blevet trykt og uddelt ved indgangen. Siden blev

Størstedelen af disse sange er siden gledet ud igen, og det

sang og noder i løbet af kort tid trykt på Konrad Jørgensens

var også tilfældet med "En lærked letted" i 1974. Det med

forlag i flere tusinde eksemplarer.

førte imidlertid en storm af protester, da sangen bl.a. blev
benyttet til 4. maj festerne, og den blev hurtigt optaget igen,

Historiske mærkedage som Valdemarsdag, Genforeningen

men denne gang med den originale melodi fra 1945 af Ma

og Befrielsen blev hermed gennem tilblivelsen af sangen

thias Christensen. "En lærke letted" er i dag en del af vores

forenet i en fælles hyldest. En sammensmeltning der også

danske og lokale kulturarv.

blev forstærket af lærkens betydning i digtet. Lærken var et
symbol på glæde, håb, frihed og forår, og siden 1800-ta I let

Skrevet af Lene Wul

var lærken blevet opfattet som et nationalt symbol, der trods

nederlaget i 1864 blev kædet sammen med håbet. I digtet
"Velkommen lærkelil!" fra 1868 er lærken således et bille

de på den danske nation. Ligesom lærken også blev brugt

som symbol på det danske folkesind til Genforeningsfesten
i 1920.

"En lærke letted" blev sunget første gang til festgudstje
nesten den 15. maj 1945 i Set. Nicolai Kirke. Billedet er fra
gudstjenesten Valdemarsdag 1943 i Set. Nicolai kirke.

Foto: Knudsen og Jochumsen.
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Ellen Hansen
Mit navn er Ellen Hansen, og jeg blev født i 1927. Mine for

Nogle af de soldaterjeg gik forbi på gaden, havde været hos

ældre var lærere. Min far var egentlig ansat i Brønderslev,

min far. Både tyske soldater, men også en del italienske og

men min mor kunne ikke få ansættelse, for hun var jo bare

russiske krigsfanger, som havde meldt sig under de tyske

en kvinde. Far blev så leder af Brødremenighedens skole i

faner. De luskede sig til at komme op og snakke med min

Christiansfeld, og så blev min mor også ansat her.

far, som både talte tysk og esperanto. Samtidig fik de mulig

Jeg blev 13 år sammen med min tvillingebror den 13. april

og samtalerne med soldaterne gav ham et indblik i en anden

1940. Fire dage efter Danmark var blevet besat. De tyske

verden. En dag så jeg en død soldat i skolegården. Han hav

soldater, der blev indkvarteret i Christiansfeld, boede i gym

de skudt sig selv på et das, der var sat op i skolegården. Da

nastiksalen, mens officererne boede i selve skolebygningen.

den næste skulle derind, lå han jo død på gulvet, og så blev

Vi fortsatte med at gå i skole, selvom soldaterne boede der.

han smidt uden for. Det var barskt.

hed for at høre radio fra England. Far betød meget for dem,

Jeg var egentlig ikke bange for de tyske soldater, men en

gang min veninde Ingeborg og jeg var på vej hjem, kom der

En anden hændelse foregik, da min mor stod i køkkenet og

en tysker efter os. Jeg løb hen til vores hoveddør. Da jeg hav

kunne se, hvordan soldaterne skulle hoppe tværs over sko

de fået låst døren op, råbte Ingeborg: "Ellen, kom og hjælp

legården frem og tilbage som frøer. Der var én, der ikke kun

mig", og jeg løb tilbage og gav ham en ordentlig en på næ

sen. Så slap han Ingeborg, tog fat i mig og gav mig en retur,

ne mere. Han blev taget ud og skulle hoppe alene, selvom
han havde det SÅ dårligt. Så gik min mor derned og sag

før han slap mig. Det var vist billigt sluppet. Når vi var ude,

de til den kommanderende på dansk, at nu skulle han hol

så vi aldrig på tyskerne. Vi kiggede altid kun ligeud. Men vi

de op. Han forstod ikke, hvad hun sagde, men han forstod

vidste godt, at de var mennesker.
Ellen Hansen.
Foto: Ludvig Dittmann.
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godt tonen. Om natten blev den unge soldat gennembanket

Da de gik, var hun klar over, hvad der ville ske. De tog ned

i skolegården af sine kammerater, fordi de alle var blevet

og arresterede ham sammen med seks andre fra byen. Syv

straffet. Mine forældre hørte spektaklet, og min far lukkede
vinduet op og råbte med sin stentorrøst: "Kan I SÅ komme

gidsler var mange for en lille by med kun 700 indbyggere.

afsted?!" Det gjorde de så, men staklen lå dernede, så far

Han kom ind til dem med ostemad og kaffe. Men vagtpo

og mor fik ham op, gav ham kaffe og alt, hvad han kunne

sten sagde: "Es ist zu gut für die Schweinhunde", og så tog

spise. Han græd og græd. De spurgte ham, hvor gammel

han osten af og spiste den selv. De sad der nogle dage, men

han var. Han svarede: "Hitler siger, jeg er 18, men min mor si

heldigvis blev det ikke til mere, for hjemmetyskerne fandt

ger, at jeg er 16". Det fortæller noget om, hvordan det var at

ud af, at de havde taget munden for fuld; og gidslerne blev

være tysk soldat. Den sidste juleaften, soldaterne tilbragte

løsladt. Det var en farlig situation, som heldigvis gik godt.

De syv sad på hotellet. Her sørgede værten godt for dem.

i Christiansfeld, havde de derfor også drukket sig fulde. De

drak for at glemme tankerne om familien og julen hjemme

Besættelsestiden lærte os at se det indre i mennesket. Selv

hos deres egne familier.

om man har uniform på, er man også et menneske. Mange
af de tyske soldater, som var udstationeret i Christiansfeld,

Den 29. august 1943 tog hjemmetyskerne min far som gid

var blot unge mænd, som ikke ønskede krigen.

sel, for da skulle danskerne forstå, at nu skulle de makke
ret. Om natten var der nogen ved døren. Min mor og jeg var

tilfældigvis hjemme fra sommerhuset, og min mor åbne
de døren. Det var tyskerne, der spurgte efter skolebestyrer

Jørgensen. Bagefter kunne hun have bidt tungen af sig selv,

for hun svarede: "Min mand er i sommerhuset".

Tyske soldater i Nørregade i Christiansfeld. 1943.
Foto: Christiansfeld Lokalhistoriske Arkiv.
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Irma Bertelsen
Mit navn er Irma Bertelsen, og jeg blev født i Hedensted i

Den lød: "Denn wir fahren gegen Engeland". Når de havde

1929. Jeg voksede op i et ganske almindeligt hjem. Vi flytte

sluttet, stod vi en hel flok unger og råbte sådan rigtig arrigt:

de til Kolding den 1. september 1939, fordi min far havde mi

"Ja, hvis I kan!", og så benede vi hjem, for vi var jo bange. Det

stet sit arbejde i Horsens. Han fik så arbejde på Godsbanen i

har jo været i starten, for da jeg var 14 år, kunne jeg jo ikke

Kolding. Mit hjem lå i Hospitalsgade. Det var i en treetagers

finde på sådan noget.

ejendom, der for længst er revet ned. Min mor var hjemme

gående, men de sidste år arbejdede hun for kolonialgros

De tyske soldater kunne jo godt finde på at fløjte efter os, da

serer og norsk konsul Oscar Christensen. Det var hans søn

vi var blevet lidt ældre. På Låsbybanke havde tyskerne nogle

Viggo Christensen, der var den første allierede soldat, der

kontorer. Der hang der altid tyske soldater ud ad vinduet. De

kom til Kolding.

kunne også godt finde på at råbe efter os. Til slut var det jo
ikke voksne, der sad deroppe, for de ældre var jo ved fronten.

Jeg gik i skole på Pigeskolen (I dag Nicolai Kultur). Her gik

Det var Hitlerjugend. De var ned til 14 år. På Hospitalsgade

jeg indtil 9. april 1940, da tyskerne tog det hele. Det eneste,

boede der en dame, som rendte meget med tyskerne. Det

der kunne blive brugt af os, var kælderlokalet, hvor der var

undrede vi os over, for hun havde jo mand og børn. Hendes

børnebespisning. I 8. klasse blev vi opfordret til at hjælpe til

ældste datter drønede også af sted med de tyske soldater.

dernede. Og det gjorde vi gerne. Vi fik ordre på at komme
lige hjem fra skole den 9. april.

Jeg vidste godt, at der var noget, der hed modstandsbevæ

gelsen. Men det var først til sidst. Man hørte om, at den og

De tyske soldater boede bl.a. i barakker på Dyrehavevej. Når

den var blevet arresteret.

de så skulle ned i byen for at stå vagt, kom de marcherende
ned ad Hospitalsgade. Så sang de altid. Der var særlig én
sang, som sidder i mit hoved endnu.
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Irma Bertelsen.
Foto: Ludvig Dittmann.

Vi vidste ikke så meget, som børn gør i dag. Vi blev skånet.

Jeg glemmer aldrig den 4. maj om aftenen. Min far og mor

Vi blev passet på, og når far sagde noget, så kan du stole på,

havde en radio, der kunne tage den engelske presse. Radio

at vi rettede os efter det.

forhandlerne solgte så mange radioer, for de gamle kunne
ikke tage den kanal. Vi havde to stuer, og min far sad i den ene

Da De Hvide Busser kom til Kolding, holdt de altid på

med øret helt inde i radioen. Som regel råbte han, at vi skulle

Haderslevvej. En dag fik jeg at vide, at de skulle komme, så

være stille. Den 4. maj råbte han så pludselig: "Skynd jer! Kom.

jeg cyklede derop for at se det. Der var nogle, der var så

Hør! Krigen er ovre." Folk strømmede ned på Rådhuspladsen,

svage, at de kun kunne ligge ned. Flere af dem havde været

og jeg fik lov til at gå med. Min bror var også med. Mørklæg

i Neuengamme. Senere fortalte tømrermester Halvor Bech

ningsgardinerne blev revet væk, og så satte vi lys i vinduerne.

om, hvordan han havde delt køje sammen med Frederiksen

Senere kom jeg til at spekulere på, at det i grunden var far

- også kaldet Frederik Klapvogn - i Neuengamme, så de

ligt, for de tyske soldater var jo ikke afvæbnet. Men jeg tæn

kunne varme hinanden. Det var jo bare køjer med halm, og

ker, at de har jublet lige så meget som vi andre.

de lå med tøjet på.
Krigen satte meget i perspektiv. Vi lærte at være taknemme

Jeg var barnepige for en lille dreng, Per. En dag jeg skulle

lige for, hvordan vi har det her i landet. Vi skal være taknem

hente ham, gik jeg ned i kælderen for at hente barnevog

melige for, at der er fred, og at ingen sulter og tørster.

nen. Jeg fik øje på et brev på fortovet, hvor moderens navn,
Gerda Andersen, stod på brevet, som jeg tog med op. Det
blev hun glad for, for det var fra hendes mand, Kaj Ander

sen, som var stukket af til Sverige. Han var maskinmester
på strømpefabrikken på Hollændervej.

De Hvide Busser ankommer på Haderslevvej den 21.-22. april 7 945.

Ukendt fotograf.
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Holger Vandel
Mit navn er Holger Vandel, jeg blev født på Hostrupsvej i

Vi var en 5-6 drenge, der altid holdt sammen på Hostrupsvej,

Seest i 1932. Her boede jeg sammen med mine forældre

hvor der var masser af legesteder. Vi gik ud i skoven om

og to søstre, indtil jeg kom i lære i Fredericia i 1949. Min

sommeren, både i Kildevæld og i Præsteskoven. Vi fiskede i

fars ønske var, at jeg skulle på en skotøjsfabrik for eventuelt

bækken og badede i åen. Det var lige meget, hvordan vejret

selv at etablere én engang. Mit hjem var ganske almindeligt,

var. Vi skulle ud, for ellers var man en tøsedreng. Der var for

men ret velstående. Min far var skomagermester. Han hav

skellige drengegrupper: Seestbønderne, Grusgravungerne

de sin forretning i den gamle Vestergade, der senere blev

og Stejlbjergungerne. Vi sloges indbyrdes med store kæppe,

revet ned. Under krigen var det svært at få læder, men min

men det var selvfølgelig bare for sjov. Om vinteren sad vi

far havde købt stort ind inden.

(Seestbønder) nede i vores kælder, som var god og varm.
Vi havde centralvarme, og det var ikke almindeligt dengang.

Jeg gik i forskolen (senere Nicolai Skole) de første to år. Her

På Højbanken satte vi drager op og lavede huler. Højbanken

efter kom piger på pigeskolen og drenge på drengeskolen

var en høj ligesom Jellingehøjene, bare meget mindre. Det

(i dag Aalykkeskolen). I slutningen af krigen gik jeg i skole

var et dejligt sted at lege, men tyskerne lavede på et tids

allerøverst oppe på biblioteket i Fredericiagade, da tyskerne

punkt et minefelt rundt om hele banken. Et 15 meter bredt

havde taget vores skole. I en time hørte vi et stort brag og

bælte med miner og pigtråd om. Så var det sket med at lege

så en genstand - en balje eller en skærm - flyve højt op i

der. Efter krigen skulle tyskerne fjerne minerne og pigtråden.

luften. Vi for hen til vinduet, men vi kunne ikke se andet end

Det gjorde de også, men glemte mindst én.

en masse røg. Det var en sabotageeksplosion.

Holger Vandel.
Foto: Ludvig Dittmann.
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På Højbanken byggede tyskerne mandskabsbarakker og to

På det øverste af Seest Bakke sad jeg somme tider ude ved

meget høje udkigstårne afjern med en platform foroven. De

vejen. Nogle gange kom der bl.a. polske krigsfanger tra

var fortøjet med otte barduner, men alligevel svajede de i

skende forbi. De gik ud ad Seest med skovle. De skulle grave

blæsevejr.

pansergrave. Alle vi drenge havde en lille bog med autogra
fer. Den ville jeg gerne have haft i dag. Der var mange fanger,

En mand, som vi kaldte Tysker-Jensen, kom med æg til ty

som skrev i den. Det var der ingen problemer i, og de ville jo

skerne i lytteposten på H. C. Andersens Vej. Ham råbte vi

gerne snakke. Så skulle vi skrive sammen, men det blev nu

"Tysker-Jensen" efter. Der var hele tiden tyske vagter ved

aldrig til noget.

lytteposten. Murene var meget tykke, og der var solide jern
døre. Det fandt vi ud af, da vi efter krigen var inde og rode

Min far tog det ganske roligt under krigen, når der var

i tyskernes efterladenskaber. Det var et slags hovedkvarter

luftalarm, det smittede jo af på os andre. Vi var kun nede i

fortyskerne. Somme tider gik tyskerne ude på vejen. Så kun

kælderen den første gang, der var luftalarm. Om natten blev

ne de smide sig ned på vejen og skyde for at øve sig. De kom

vi bare i vores senge.

også nogle gange syngende gennem Hostrupsvej.
Jeg var jo bare en dreng, så krigen kendte jeg ikke meget til.

De to tårne blev stående efter kapitulationen, og hvis man

Og kvarteret var jo ret stille. Men besættelsestiden lærte os

ikke var en tøsedreng, skulle man op i et af de svajende tår

at spare, og at få det bedste ud af det. Man kunne næsten

ne. Man kunne kun gå én ad gangen derop. Jeg skulle selv

ikke få tøj, og vi drenge fik jo tit huller i bukserne. Men min

følgelig også prøve, men hold op, hvor var det en skræm

mor var så dygtig til at lappe dem, så man næsten ikke kun

mende oplevelse. Jeg var så hunderæd, da jeg nåede op til

ne se det.

platformen, rystede benene.

Jeg blev siden militærnægter. Det var ikke på grund af be
En tysk spærreballon i grusgraven, hvor Munkensdam ligger i dag.

sættelsen, men snarere påvirkningen fra min far.

Foto: Knudsen og Jochumsen.
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Elvira Urup
Mit navn er Elvira Marie Urup, og jeg blev født i 1928 i Fjel-

Selvom læreren var ildeset, var der ingen voksne, der turde

struprød. Under krigen boede jeg med min familie i Hejis,

sige noget, for så risikerede de jo at blive sat fast. Der skulle

hvor jeg stadig bor. Her havde vi en meget tysksindet lærer.

jo ingenting til dengang. Senere søgte han til den tyske sko

Da tyskerne besatte landet var han sikker på, at de vandt.

le i Aabenraa, hvor alle de unge lærere var blevet soldater.

Det lagde han ikke skjul på. Vi skulle i hvert fald lære tysk.

Efter krigen kom han i Fårhuslejren et stykke tid.

Han var nemlig sikker på, at når nu tyskerne vandt, tog de i
hvert fald Sønderjylland. Det var han helt overbevist om og

De indkvarterede soldater var overalt og vi skulle passe på,

det glædede han sig til. Det var vi andre jo ikke så glade for,

at vi ikke kom for tæt på dem. De kunne godt finde på at over

og vi var heller ikke glade for at lære tysk, men det skulle vi.

falde folk. Det var selvfølgelig ikke alle. Et par stykker var fra

Vi fik ikke fri, før vi kunne dét, han havde sat sig for.

Flensborg, hvor de hørte til de dansksindede. De kom i nogle
danske hjem. De var jo ligeså kede af krigen som vi andre.

Der var tyske soldater indkvarteret rundt omkring på de lo

kale gårde, og når de f.eks. havde øvelse, fandt de ud af,

Der har gået en historie om en pige på en gård i Fjelstrup,

at de kunne komme til læreren, for han var så glad for at

som var gået i seng en aften, men da det var varmt, lod hun

snakke med dem. Så fik vi fri, uanset om der var time eller ej,

vinduet stå åbent. Om natten blev hun voldtaget af flere ty

og vi fik lov til at gå på legepladsen. Tyskernes overordnede

ske soldater. Det var så voldsomt, at hun måtte på sygehu

tog soldaterne med ind i skolestuen. Her trak de landkortet

set dagen efter. Vi cyklede kun til Haderslev eller Christians

ned og pegede på det, som tyskerne nu havde vundet. Så nu

feld midt på dagen efter den affære.

kunne det ikke vare længe, før den krig var overstået!
Elvira Urup.
Foto: Ludvig Dittmann.
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Min moster boede i Haderslev. Hende besøgte jeg, for der

hvis tyskerne kom og hentede ham? Så der blev ikke mere

var jo næsten ingenting at få. Vi forsøgte at finde noget tøj i

ud af det. Naboens datter var den eneste, der var glad for at

forretningerne. Et par soldater fulgte efter os. De gjorde ikke

lære tysk i skolen.

noget, men bare det, at de fulgte efter os, gjorde os bange.
Så kom vi heldigvis op til mosters hjem og min onkel gik i

I 1945 skulle jeg begynde hos præsten som ung pige. Da

haven og arbejdede, og så forsvandt soldaterne. Min moster

havde tyskerne netop hentet præsten, mejeribestyreren og

var så nervøs, for hun havde jo ansvaret for mig. Jeg var jo

en gårdmand ovre i Aller. De kom på Staldgården i Kolding,

kun lige konfirmeret.

men de blev løsladt efter otte dage.

Mine forældre var flyttet ind i det hus, hvor min mand og

I Fjelstrup var en af lærernes søn modstandsmand. Han blev

jeg nu har boet siden 1973. En af naboerne arbejdede i

også taget og var igennem noget grimt, men kom dog hjem

Skrydstrup, hvor tyskerne byggede flyveplads. Han arbejde

igen. Der var frihedskæmpere, som uddelte illegale blade i

de på kontoret og bar tysk uniform. Min far var så gal på

Hejlsminde. Det var selvfølgelig for at få fortalt, hvordan det

tyskerne, for min farfar havde været med i Første Verdens

hele hang ammen. Det var jo ikke sandheden, vi fik at vide i

krig og havde overhovedet ikke haft orlov i alle de fire år. Li

radioen.

gesom to af hans ældste brødre også mistede livet i Første
Verdenskrig. Far lagde ikke skjul på sine følelser, og det var

Krigen var unødvendig og en gal mands værk, men den lær

han ikke bange for at sige til naboen. De stod her ude på

te os at være lidt mere taknemmelige for, hvordan vi har det

vejen og naboen råbte: "A melder dig, a melder dig!" Men na

her i landet. Vi lærte at nøjes og at gøre en indsats for at få

boens kone fik ham fra det og sagde, at han måtte tænke på

hverdagen til at fungere.

hustruen med de mange små børn. Hvad skulle hun stille op,

Elvira Urup afgik ved døden 18. april 2021.
Tyske soldater poserer foran den gård, hvor de sandsynlig var indkvar

Æret være hendes minde.

teret. I dette tilfælde Engvanggård ved Harte. Ca. 1943.
Ukendt fotograf.
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Inger Lærke
Mit navn er Inger Margrethe Lærke, og jeg blev født i Kolding

Vi fik dog hurtigt lov at komme hjem igen. Jeg husker ikke

i 1929. Før krigen boede vi på Søndervang, men da min far

rigtig, om der var tyskere der. De havde i hvert fald en telegraf

i midten af 1930’erne fik arbejde som gartner og altmulig

og alle deres store biler i gården, hvor min fars fine græs

mand på Staldgården, flyttede vi op i tjenesteboligen. Det

plæner blev pløjet ned. Vi mærkede ikke meget til tyskerne,

var mine søskende og jeg ikke særlig glade for, men vi fik

udover at vi altid var låst inde. Portene til Staldgården var

betydelig bedre forhold der. Det var meget attraktivt for

lukket i begge ender, og der stod en vagt i et skilderhus. Men

kammeraterne at komme med hjem. Staldgården var noget

de kendte jo os børn, så vi led ingen nød. Hauptmann Mahler

særligt. Heiberg Jørgensen var chef for Staldgården og boe

var byens første kommandant. Han ville gerne tale med os

de der også. Hver lørdag aften kom min yngre søster og jeg

børn, og han talte flydende dansk. Han var venlig over for os,

over til Heibergs. Så var der ild i pejsen i dagligstuen, og vi

og det var soldaterne også. Men vi skulle ikke fraternisere.

sad på gulvet, mens fru Heiberg læste højt for os. Det var en

Allerede fra krigens begyndelse fik vi at vide af rektor, at han

stor oplevelse.

ikke ville have ballade med tyskerne. Vi skulle opføre os or

dentligt, når vi kom uden for Latinskolen. Der var vist et par
Vi så, da de danske nazister holdt deres 6. landsmøde i juni

episoder med snebolde. Det var først hen mod slutningen

1939 ved Koldinghus og med stort optog gennem Staldgår

af krigen, da der begyndte at komme tyske flygtninge, at ty

den. Den 9. april 1940 fløj de tyske fly lavt hen over byen, og

skerne også tog vores skole. Herefter havde vi kun fløjen ud

jeg følte nærmest som om de var helt nede ved græsplæ

mod Nicolai Kirke.

nen. Min far kom ind og fortalte, at det var tyskerne. Man
troede, de ville indtage Staldgården, og vi blev derfor sendt

op til mine bedsteforældre. På Haderslevvej så vi tyskerne
komme kørende. Det var en stærk oplevelse.
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Inger Lærke.
Foto: Ludvig Dittmann.

Efter d. 29. august 1943 tog tyskerne vores lejlighed. Vi fik

En sortklædt mand skød efter ham. Senere fik jeg at vide, at

24 timer til at flytte! Kommunen sørgede for, at vi fik en ny

det var stikkeren Brinkmann. Der kom flere kugler flyvende

lejlighed på Frydsvej. Min far blev udnævnt til husvagt. Når

lige forbi ørerne på mig. Jeg skyndte mig at løbe ind i den

der var luftalarm, skulle han sørge for, at alle kom i kælderen.

nærmeste opgang, og her blev jeg stående, indtil jeg var fal

Jeg har nu ikke oplevet, at der har været nogen i kælderen

det til ro igen. Senere fik jeg at vide, at den unge mand var

nogensinde. Det tog vi ikke så tungt. Min far fortsatte med

en politibetjent, der ikke var gået underjorden. Han blev så

at arbejde på Staldgården, og det var der nok mange, der

ret og endte i en have på Ringvejen. Her blev han arresteret,

ikke rigtig kunne forstå. Alle ansatte fra 4. bygningsdistrikt

men han overlevede.

var flyttet ned på Rendebanen. De havde aftalt med min far,

at han skulle blive og fungere som meddeler. Det var lidt af

Ved befrielsen så vi frem til, at vi skulle flytte tilbage til Stald

et dilemma. Danskerne kunne tro, at han var tyskerhåndlan

gården. Et par dage efter, at tyskerne var rejst, fik vi lov til at

ger og omvendt. Han talte ikke om det. Først ved befrielsen

komme op at bese lejligheden. Min mor græd, da hun så,

kom det frem, hvordan far holdt øje med tyskerne og rappor

hvordan hendes kønne gulve var pløjet op af tyskernes støv

terede videre til Lyngtoft og Heiberg Jørgensen.

ler. Der var i det hele taget et værre svineri.

Engang da jeg var på vej hjem fra præst op ad Koldingbjerg,

Krigen gjorde at man fik et bedre sammenhold. I vores fa

så jeg en mand komme ud af et hus i fuld fart. Han sprang

milie blev vi meget tættere end tidligere. Vi lærte desuden

over havelågen og løb ned ad gaden forbi mig.

at klare os. Vi blev stærkere af det, vi havde været igennem.

Danske nazister marcherer gennem Staldgården I forbindelse med
DNSAP's landsstævne i Kolding den 17.-18. juni 1939.
Foto: Emil Christensen.
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Fejring af befrielsért sommeren 1945.
t \ Foto: Aage Petersen. '

Mindesmærket for besættelsestidens
ofre i Kolding og omegn
Kort efter befrielsen begyndte de første drøftelser og dis

kussioner omkring et mindesmærke for besættelsestidens

ofre. Der skulle dog gå en del år og langstrakte diskussioner,
før tankerne blev realiseret. 11947 rettede Kunstforeningen

for Kolding og Omegn henvendelse til byrådet med en opfor
dring til, at der blev nedsat en komité med det formål dels
at løse opgaven omkring et mindesmærke for besættelses
tidens ofre, dels for at se på byens udsmykning med skulp
turer og mindesmærker i almindelighed. Det var foreningens
tanke, at midlerne til en sådan udsmykning i væsentlig grad

skulle realiseres gennem indsamling af midler hos byens

borgere.
Kolding Kommune nedsatte en komité i 1947 med den opga

ve at sørge for, at der blev opstillet et monument for besæt
telsestidens ofre, og Johannes Grønborg, der var en fremsy

net erhvervsmand og svensk vicekonsul fra 1941 -1962, blev

udpeget som formand. Komiteen indledte opgaven med at
Kransenedlæggelse ved mindesmærket

for besættelsestidens ofre i Kolding og omegn. 1965.
Foto: Peter Thastum.
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udpege et egnet sted, hvor mindesmærket kunne placeres.

Oprindelig havde det været kommunens tanke, at mindes
mærket i form af et mindekors skulle placeres på Sdr. Kir

kegård, men flere menighedsrådsmedlemmer og præster
havde peget på en bedre placering i selve byen i nærheden
af Staldgården. Resultatet blev til sidst, at man fik Inden

rigsministeriets tilladelse til at placere den på den vestlige
side af Fredericiagade, hvor det blev besluttet at etablere et

lille anlæg, hvor Kærlighedsstien gik ned til Slotssøen. Pla

ceringen af mindesmærket nød dog ikke udelt opbakning.
Kgl. bygningsinspektør Viggo Norn, der i mange år havde

beskæftiget sig med Koldinghus, herunder været ansvarlig

for genopførelsen af kæmpetårnet (1930-1935) og restau
reringsarbejderne i riddersalen og Chr. IV's kirkesal, havde
været særdeles kritisk omkring placeringen, og meldte også
i sidste øjeblik afbud til den efterfølgende afsløring af min

desmærket.
Da placeringen af mindesmærket var kommet på plads, blev
der udskrevet en konkurrence mellem tre ansete billedhug
gere, der hver leverede et kunstnerisk udkast. Komitéen, der

havde inddraget direktøren for Statens Museum for Kunst,
Leo Svane, som kunstnerisk konsulent, valgte til mødet den

3. februar 1949 billedhugger Povl Søndergaard. Søndergaard

var uddannet på Kunstakademiet, og han havde tidligere ud

landsretssagfører V. Juhl, ordet. Juhl havde haft den opgave

ført monumentet for de faldne under krigen på Bispebjerg

at lede byen i de sidste vanskelige år under besættelsen. I

Kirkegård. De samlede udgifter til mindesmærket løb op i ca.

sin tale fremhævede han, at monumentets placering i nær

45.000 kr., som hovedsageligt blev betalt af Kolding Kom

afstand til stedet for Gestapos hovedkvarter gjorde pladsen

mune. Det lykkedes komitéen at indsamle knap 5000 kr. til

endnu mere aktuel. Herpå blev det store dannebrogsflag,

mindesmærket blandt erhvervslivet og private personer.

der dækkede monumentet fjernet, og planteskoleejer C.

Nøhr sang "Guds fred med vore døde".
Den oprindelige plan var, at mindesmærket skulle være klar
til den 29. august 1949, men først den 5. maj 1951 var mo

Det afslørede mindesmærke viste en såret frihedskæmper,

numentet klar til afsløringen. Der var arrangeret en afslø

der hjælpes af en mand og kvinde, udhugget i en granitfla

ringshøjtidelighed om eftermiddagen med en efterfølgende

de. Figurerne var udført i et klart og enkelt formsprog, og

mindegudstjeneste i Set. Nicolai kirke. Der samlede sig et

de tre personers meget udtryksfulde ansigtsudtryk modsva

par tusinde til højtideligheden, hvor også en repræsentant

rede det afbildede motiv. Inskriptionen under figurerne hav

fra Indenrigsministeriet, fuldmægtig Krogstrup, var mødt

de digteren Hans Hartvig Seedorff Pedersen stået for. Med

op, da Indenrigsminister Aksel Møller fra Det Konservative

følgende ordlyd: "Om ædle danske taler Stenen her, Husk

Folkeparti havde måttet sende afbud. Det skulle næppe ses

deres Daad, og vis dig Ofret værd, 1940-1945". Forfatteren

som en manglende interesse, da ministeren tidligere havde

var selv til stede ved afsløringen, hvorimod kunstneren Povl

udvist stor personlig interesse for monumentets anbringel

Søndergaard havde måttet melde afbud som følge af en stu

se, hvilket han også blev takket for.

dierejse til Italien.

Højtideligheden blev indledt af monumentkomitéens for

Konsul Grønborg overdrog officielt monumentet til borg

mand, konsul Grønborg, der bød velkommen og rettede en

mester P. Beirholm, der på byens vegne modtog monumen

særlig velkomst til de pårørende til dem, som man var sam

tet og lovede, at byen skulle værne om mindet. Herpå blev

let for at mindes. Derefter fik forhenværende borgmester,

der sunget "Altid frejdig, når du går", og købmand Holger
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Kelstrup, der havde mistet en søn i modstandskampen,

talte på de pårørendes vegne. C. Nøhr sang Mads Nielsens
frihedssang "En lærke letted", og derefter blev der nedlagt

kranse og blomster ved monumentet fra både hæren, mod

standsbevægelsen, hjemmeværnet, institutioner, firmaer

samt mange private og pårørende til de faldne. Den efterføl

gende dag blev der også lagt flere anonyme buketter.

Frem til i dag mindes ofrene for besættelsestiden i Kolding
og omegn fortsat den 4. maj, hvor der er en højtidelighed
ved mindesmærket med kransenedlæggelse.

Skrevet af Lene Wul

Kransenedlæggelse ved mindesmærket

for besættelsestidens ofre med tilstedeværelse
af greveparret i 2011.

Fotograf: Peter Thastum.
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siden holdt foredrag om maritime og historiske emner.
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Hverdagsliv omkring 7 945.
Foto: Aage Petersen.
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