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Kolding: Skomager Møllers Hus i Helligkorsgade 18, 1589.
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Danmarks købstæder, flækker og 
landsbyer har ikke haft privilegium 
på at være placeret i et land, et pus
lingeland, som hyggede sig i smug, 
mens hele verden brændte om dets 
vugge, som digteren Jeppe Aak j ær 
skrev. Vor egen generation oplevede 
en krig og en besættelse med alt, hvad 
der fulgte i fem uhyggelige år, men 
kunne man samle alle de mennesker, 
som har boet i de to gamle huse i 
Helligkorsgade, nr. 18 og nr. 20, få dem 
til at berette og skildre, hvad de har 
oplevet siden år 1589, ville vore egne 
oplevelser tage sig lidt matte ud. Det 
må betragtes som noget af et under, at 
de to huse har kunnet overleve de 
voldsomme begivenheder, deres ind
byggere har været vidner til.

Desværre — eller maske heldigvis 
— kan vi ikke stable en sådan for
samling på benene. Kun tørre oplys
ninger om forholdene gennem de snart 
400 år kan give os et svagt indtryk 
af, hvad der er hændt i og omkring 
husene, som med deres renæssance
prægede gavle i middelalderlige byg
gestil i dag hører til blandt juvelerne 
i bevarede kulturminder fra en svun
den tid. Utallige gange er de beskre
vet i lærde tidsskrifter, som om nr. 
18, det ældste hus i byen, fortæller, at 
det er opført i bindingsværk i 2 stok
værk med glatte langsider og knægt
båren forside. Gavlen i nr. 20 er 
stærkt ombygget, men langsiderne har 
bevaret det oprindelige bindingsværk.

Huset, som nu rummer »Borger

kroen«, er noget yngre end »Skomage
rens hus«, som det i folkemunde har 
heddet i flere generationer. Det er op
ført 1632, og man ved helt nøjagtigt, 
at det var købmand, rådmand og kæm
ner Mogens Eriksøn, som lod det op
føre. Helt i pagt med tidens stil lod han 
nemlig forfærdige en sandstensplade 
til indmuring over indgangen til sin 
butik og bolig, og her kan man den 
dag i dag læse:

»Rigens fjender mig ruineret, Mo
gens Eriksøn mig renoveret« samt års
tallet 1632. Den første sætning lader 
formode, at der tidligere har ligget i 
hus på grunden, men om dette hus 
ved man intet i dag. Blot er det sand
synligt, at det er opført i årene efter 
reformationen i 1536. Formodningen
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ma støtte sig til den omstændighed, at 
jorden i Helligkorsgade før reformatio
nen antagelig har været tilskrevet et 
af Set. Nikolai Kirkes seks altre, Hel
lig Kors Alter eller Hellig Trefoldig- 
heds Alter, og at gaden senere har faet 
navn herefter, skønt den berømte Hen
rik Rantzau i sit kort fra ca. 1585 be
tegner gaden som Søndergade og lader 
den nuværende Søndergade optræde 
som Sønderbro.

Reformationen var en af de ydre 
begivenheder, som påvirkede byen og 
især dette kvarter, hvor man i Klo- 
stergade-Munkegade havde Gråbrød- 
reklostret, hvis bygninger forsvandt et 
efter et indtil omkring 1600-tallet. Men 
lad nr. 20 hvile et øjeblik, mens in
teressen koncentreres om nr. 18.

Det er et rent ud sagt fantastisk 
held, at huset fortsat kan beskues og 
dets historie studeres. I arene efter 
den store brand i 1583 var der ret liv
lig byggeaktivitet i byen. Alene i pe
rioden frem til 1650 har man fundet 
og bevaret husindskrifter i egebjæl
ker eller sandsten fra 35 nybygninger, 
og man ved, at lensmanden Caspar 
Markdaner i 1586 modtog kongelig be
faling om at yde erstatninger til en 
række borgere for tab, de havde lidt 
under branden.

Helt umuligt er det vel ikke, at H.L 
og D.H. initialerne i egebjælken over 
døren og årstallet 1589, skal stå for 
Hans Jørgensen og dennes hustru, og 
at denne Hans Jørgensen har været en 
af de skaderamte, som har fået mulig
hed for at genopføre sit hus. Andre 
muligheder har været nævnt bl.a. Hans 
Thomsen med en henvisning til, at 
tværstregen over I’et skulle være for
svundet i tidens løb, og at man, hvis 
det sidste er rigtigt, har at gøre med 
en rådmand Hans Thomsen, hvis segl 
er bevaret på nogle ældre dokumen
ter.

Holder vi os til Hans Jørgensen, fø
res vi til en skomagerfamilie, og med 
tidens skik for navngivning passer det 
udmærket, at der i 1649 optræder en 
skomager Jørgen Hansen på stedet, 
altså en samtidig til naboen Eriksøn. 
De to har haft en del at diskutere, 
for få år forinden, i 1627 var byen 
blevet plyndret og brændt af danske 
lejetropper, som senere sluttede sig til 
den kejserlige armé, der opslog sit 
hovedkvarter i byen. Fem år senere 
kunne Eriksøn opføre sin bolig, mens 
ökomagerfamilien blev skånet under 
bataljerne. Forfaderen havde godt nok 
i sin inskription haft en anelse om, at 
onde tider kunne opstå, og som den 
gudfrygtige mand, han formentlig har 
været, lod han denne sætning indridse 
i egebjælken over sin og hustruens 
initialer:

»Oh herre vil du vort hus bevare, 
da står det for al frygt og fare«

Men den store tredive års krig var 
ikke forbi endnu. 1644 kom såvel ven
ner som fjender igen og ødelagde store 
dele af byen bl.a. skolen og kirken, 
men de to huse i Helligkorsgade stod 
fortsat, da krigsfolket drog bort. 
Trængslerne for de to familier var ikke 
forbi af den grund, for få år efter 
fulgte svenskekrigene 1657-60, hvor 
dels svenskerne og dels vore allierede, 
polakkerne og brandenburgerne, gjor
de livet surt for befolkningen.

I nr. 20 var Eriksøn i mellemtiden 
død, måske som følge af den vold-



somme pest, der hærgede byen i 1659. 
Også hans hustru, som sad tilbage med 
huset, døde i denne periode, for nu 
optrådte en rådmand Morten Pedersen 
som ejer indtil 1678, og han har sam
men med skomagerfamilien måttet 
rette sig efter et kongeligt opbud om, 
at intet hus måtte rives ned i Kolding.

Dette påbud kom, fordi byen var på 
falittens og undergangens rand. Ikke 
blot havde pesten i tre omgange ryd
det ud blandt byens befolkning, men 
flere brande havde hærget, og man 
forudså yderligere,forfald. Ganske vist 
havde Christian den 4., som døde 1648, 
ikke gjort alvor af at flytte byen, men 
få år efter hans død var indbyggertal
let dalet til 1094. Meget har der ikke 
været at bygge på, og der skulle gå

næsten et århundrede før indbygger
tallet nåede op på 1396.

Byens handel var ret ringe, og skønt 
skiftende konger holdt hof på Kon- 
dinghus, kunne dette ikke opveje det 
almindelige indtryk af armod. Det lig
ger nogenlunde fast, at indbyggerne i 
nr. 18 og 20 har haft deres udkomme 
nogenlunde på det tørre. Allerede 1776 
havde skomager Peder Hansen fået 
brev på at måtte

»bekomme så mange oksehuder og 
kohuder, som af slottet afhændes kan 
til det arbejde, han har for slottet, og 
dersom han med hans arbejde her til 
slottet ikke kan aftjene så mange hu
der, som han behøver, da skal han be
holde de andre for det gamle kjøb og 
dem med penge betale«.

Det gav den priviligerede hofskoma
ger store muligheder ikke blot for han
del men også for at slutte bekendtska
ber. Man kan levende forestille sig 
Peder Hansen på slottet med et par 
flotte støvler f.eks. til hofbilledskæ
reren hos Frederik den 2., som opholdt 
sig meget på slottet, og hvor tre af 
hans børn blev født, nemlig prinsesse 
Elisabeth 1573, hertug Ulrik 1578 og 
prinsesse Augusta 1580. Der var hofliv 
i alle afskygninger, og små og større 
»tjenester« blev ydet af hoffets folk 
for at opnå den bedst mulige betje
ning, så hvad var mere naturligt, end 
om billedskæreren besøgte den dygtige 
skomager og foretog udsmykninger i 
husets sal og et lille hjørnekammer på 
1. sal, formentlig beregnet for husets
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frue. Hans arbejder kan endnu ses.
Sådanne minder har man ikke i nr. 

20, men til gengæld kan andre frem
drages. Ejerlisten er næsten kom
plet, og den viser, at der også her har 
boet fornemme borgere, hvad også he
le husets indretning tyder på. En sa
delmager Lauritz Clemmensen var fra 
1692 til 1701 i besiddelse af den langt 
større ejendom, og man gætter næppe 
forkert, når man antyder, at han og 
skomagernaboen har gjort gode forret
ninger med -de huder, som leveredes 
fra slottet. Huset skiftede ofte ejer og 
kom først ind i en »rolig« periode fra 
1767, da handskemager Niels Jørgensen 
kom til.

Også hans håndværk var beslægtet 
med skomagerens ved siden af, og han 
blev på stedet til 1798, hvorefter søn
nen Jørgen Jørgensen fortsatte helt 
frem til 1848. I de næste tyve år var 
huset rammen om et særdeles livligt 
klubliv under Niels Jørgensens ledelse. 
Han blev senere hospitalsforstander, 
hvorefter huset overtoges af købmand 
Rasmus Kaalund.

Samme Kaalund var en driftig køb
mand, som drev forretningen fra 1868 
til 1876 og bl.a. sørgede for, at søn
nen fik en så god handelsuddannelse, 
at han kunne starte sæbefabrikation i 
Kolding. Han grundlagde 1885 Kaa- 
lunds fabrikker, og man må formode, 
at inspirationen er hentet i Hellig
korsgade.

Siden fulgte en række af kendte 
Kolding-købmænd, hvoraf flere vil 
være lidt ældre, nutidige medborgere

bekendte. Kaalund afløstes af Erik 
Wichmann, som 1892 efterfulgtes af 
Vilh. Bay, fra 1892-1903 var Edv. A. 
Christgau indehaver og indtil 1920 
Niels Lund. Sidste købmand var Hahne 
Christensen, som solgte til kontorchef 
Chr. Jacobsen i 1924. I 1935 købte cy
kelhandler Valdemar Petersen ejen
dommen, og tre år senere erhvervede 
Kolding kommune den gamle ejendom, 
og en gennemgribende restaurering i 
forbindelse med Nationalmuseets eks
perter sikrede huset for fremtiden for 
alle byens borgere. Man gjorde det 
til »Borgerkroen«.

.1 nr. 18 skete der også hyppige skift, 
og der blev foretaget en del ombyg
ninger, så huset blev større. De nu
værende vinduer har ikke altid eksi
steret, for en overgang var der kun 
indgangsdøren i gavlens stueetage. Ved 
siden af var et forholdsvis stort hul, 
forsynet med luge, som kunne slås 
ned og fungere som en disk, hvorpå 
varerne kunne præsenteres. Samtidig 
havde man en forholdsvis sikker dæk
ning mod de uroligheder, som kunne 
forekomme i gaden, og som kulmine
rede i de voldsomme gadekampe den 
23. april 1849.

Mere end 1000 soldater fandt denne 
dag døden i Koldings gader, da de 
slesvig-holstenske oprøre og deres 
prøjsiske og østrigske venner blev for
drevet af de danske tropper. I sandhe
dens interesse skal det nævnes, at for
drivelsen ikke blev fulgt op af hær
ledelsen, så oprørerne vendte tilbage, 
og så gik det ud over befolkningen.

Det gjorde det forøvrigt også forin
den, for endnu mens de danske solda
ter var i byen, iværksatte tyskerne 
et bombardement af byen fra bakkerne 
syd for byen. Kuglerne regnede ned 
over de gamle bygninger og mange 
kom i brand, men endnu undgik de 
to middelalderhuse en grum skæbne. 
En indmuret kanonkugle i gavlen på 
nr. 18 minder i dag om, at huset vel 
blev ramt, men at det ikke faldt sam
men.

Den historisk set mest markante 
skikkelse, som har beboet det gamle 
skomagerhus, er P. Martin Møller, 
som blev født 1824, og som fra sine 
vinduer oplevede gadekampene i 1849. 
Han var ikke blot en dygtig håndvær
ker men også en højt begavet og 
fremsynet mand, der med stor inte
resse kastede sig over arkæologiske 
studier, cg det er ham, vi i dag kan 
takke for, at vi ved så meget, som til
fældet er, om byens tidligste beboere, 
stenalderfolket.

Under udgravningsarbejder og pum
pearbejder i forbindelse med havne
udvidelser i 1860’erne var han så godt 
som ene om at samle de enestående 
fortidsminder, som vældede op fra 
havne- og åbund. Utallige stenredska
ber i fornem udførelse hentede han 
hjem til sit hus, og siden kunne han 
skænke en samling med mere end 1000 
numre til Nationalmuseet, ligesom 
Koldinghusmuseet fik en del ved hans 
død i 1915.

Der var den gang en meget stor ri
siko for, at huset, som var ret for-
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raiüent, skulle rives ned for at give 
plads for nyt byggeri, men så trådte 
lokalhistorikeren, kæmner og senere 
æresborger i byen, I. O. Brandorff, 
guldsmed Holger Kyster og direktør 
konsul Jacob Ræder til og reddede hu
set fra forfald. Sammen med forenin
gen til gamle Bygningers bevarelse og 
med Nationalmuseets samtykke og bi
stand blev huset restaureret og indret
tet med fire friboliger for ældre kol
dingensere.

Tidssvarende var det ikke, så da 
huset blev gældfrit, blev det over
draget kommunen, som til gengæld 
forpligtede sig til at indrette andre 
friboliger. I 1939 kunne man afslutte 
en ny restaurering, som førte husets 
indre tilbage til den skikkelse, man 
måtte formode, det havde haft gennem 
flere århundreder.

Siden har Turistforeningen for Kol
ding og Omegn samt Koldinghusmu- 
seet »regeret« i og med huset, så det 
nu er tilgængeligt for alle med inter
esse for at få kastet lidt lys over bor
gerskabets fortid i Kolding. På et en
kelt punkt har skomagerhuset ikke 
været foran naboen i lysmæssig hen
seende. En kuriositet som den elektri
ske gadebelysning blev første gang 
prøvet fra nr. 20, og det skete så tid
ligt som 17. marts 1860. En eksperi
mentglad overlærer Knud Høyer lod 
denne aften et kulbuelys kaste stråler 
over gaden og de middelalderlige re
næssancefacader.

Det må have slået datidens indbyg
gere med samme forbavselse som den, 
nutidens generation lagde for dagen, 
da det første menneske betrådte må
nen. Større betydning fik belysningen 
Jkke, for året efter kom gaslysene til 
samtlige gader i Kolding, og da man 
først havde sundet sig over nederlaget 
i 1864 og begyndte at lægge grunden 
til de sidste 100 års fremgang for byen 
og dens befolkning, gled den epoke
gørende oplevelse i baggrunden. I dag 
tænder man andre lys i de to gamle 
huse, og de mange hundrede menne
sker, som nu færdes i dem hver ene
ste dag, har lettere ved at se, hvilke 
minder, de er omgivet af — hvis blot 
fantasien er i orden og ikke sløvet af 
tidens barske realiteter udenfor de 
gamle mure.

Det gamle borgerhus. Egetræs døroverligger.


