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Livet i  den gamle 
materialhandel

De unge på fyrre og alle, der er noget 
ældre, kan endnu huske, da Helligkors
gade og Rendebanen var en ubrudt ræk
ke af huse og købmandsgårde. Indtil 
1910’erne kendte man ikke gennembrud
det ved Bredgade. Hvor nu trafikken 
klumper sig sammen, lå en af byens æld
ste købmandsgårde, senere materialhan
del, og en af de sidste indehavere har 
sørget for, at nutidens læsere, om de el
lers har lyst, kan få et indblik i, hvad 
der er foregået i denne gård, som oprin
deligt tilhørte forlængst afdøde borg
mester Junghans. Det er afdøde materia
list Johannes Aagaard, som i en firma- 
og slægtsskildring har gjort dette muligt. 
Det var nemlig hans bedstefar, fotograf 
og maler Dines Christian Jocum Pontop- 
pidan Aagaard, som i 1835 købte den 
gamle bindingsværk-byggede borgmester
gård mellem Rendebanen og Kolding Å.

Johannes Aagaard kan imidlertid føre 
sin slægt endnu længere tilbage. I samme 
skrift beretter han om oldefaderen, Jacob 
Aagaard, født 1764 og død 1820. Han var 
købmand, kirkeværge og forligskommis-

sær i Kolding og ejede en købmandsgård 
syd for det daværende Sønderport. Sam
me Aagaard fik kærligheden at føle, da 
25.000 Iranskmænd og spaniolere under 
prinsen af Pontecorvo i 1808 kom Dan
mark til »undsætning« med det resultat, 
at Koldinghus blev brændt af.

Dels måtte Aagaard som alle andre 
købmænd i byen stille sine lukkede vogne 
til rådighed for officererne, og dels blev 
hans forretning ribbet for næsten hele 
lageret af glas og andet service. Siden 
måtte han sende ekspresbud til Chri
stiansfeld efter 18 par hvide, hornskaf- 
tede gafler og knive. Dermed var trængs
lerne ikke forbi. Et ekspresbud måtte 
løbe til Christiansfeld for at hente seks 
pund hvide vokslys for 7 rigsdaler.

Christiansfeld var datidens handelscen
trum for store dele af det sydøstlige Jyl
land, og efterhånden gik det tilbage for
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Her er firmaets nuværende stab - parat t il at yde sammé gode service, som altid har været forretningens motto. De er samlet bag den gamle disk 
og foran den lige så gamle vare-reol, som begge har fulgt firmaet i over hundrede år. De gamle krukker og mortere er også bevaret i forretningen. 
I bageste række ses Sonja Kruse, Ingrid Skov, Birthe Andersen, Karen Marie Krag og Jørgen Petersen. I forreste række med foldede hænder og 
samlede ben: Klaus Loehr-Petersen, Johan Henrik Petersen, indehaveren Bent Uldall Steinfath, Mona Freytag og Grete Nielsen.
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Heit t i l  højre sidder grundlæggeren Børge Aagaard med sit barnebarn pd skødet, nu g ift Skjøde Knudsen. Ved hans side sidder frk. Breindahl. Bag 
disse står frk. Olsen og frk. Clasen. Herren med bowleren er Johannes Aagaard, og "skriveren" ved hans side er Olaf Monrad, som senere startede 
Olaf Monrads frøhandel. Drengen med tønden er Heinrich Nielsen. Ammentorp rækker en kasse op på vognen, men manden, der tager mod den 
og kusken ved siden af har vi ikke navne på. Derimod er manden yderst t il venstre, der står, som han ejede det hele, repræsentant Ingvard Nielsen.

Kolding. Det var dog ikke værre, end al 
den gamle Aagaards søn turde vove sprin
get i 1835. Han var blevet udlært som 
maler i Flensborg og var senere på Kunst
akademiet i København, før han løste 
borgerbrev den 29. april 1835 og samme 
år købte ejendommen på Rendebanen.

Også til ham kom der ufredstider. Jo
hannes Aagaard fortæller, at man endnu 
i slægtens eje opbevarer vægte, lodder og 
en egetræskiste fra *købmandshandelen. 
Under krigen i 1849 blev kisten nedgra
vet i haven, fyldt med sølvtøj, så det har 
ikke været nogen helt lille forretning, 
bedstefar Aagaard drev.

Han gjorde sig til speciale at male el
ler rettere dekorere altertavler og spise
stuer på de store gårde, og man ved, at 
han på Hindsgavl udførte store arbejder. 
I disse år kom fotografikunsten til Dan
mark, og det føltes helt naturligt for den 
kunstnerisk begavede Aagaard at forsøge 
sig med dette »Daguerreotypi«. Det skete 
via en sølvbelagt plade, og Kolding- 
husmuseet har fået hovedparten af hans 
plader overladt. Det er bl. a. ham, som 
har fotograferet en række af de tyske of
ficerer, som under krigen 1864 lod sig 
forevige under opholdet i Kolding.

Men grundlaget til den mere end 100 
år gamle materialhandel blev også lagt i 
hans tid. Omegnens bønder var store 
kunder, og de købte maling hos ham til

forskellige formål. Ved siden af sit ny
åbnede »glashus« fra 1858, hvor han 
ifølge egen annonce kunne optage por
trætter selv i dårligt vejr, havde han eta
bleret et farverhus, i hvis pakhus stod en 
farvemølle bestående af to møllesten. Den 
ene lå fast på et lad med fire ben, mens 
den øverste kunne rotere ved at dreje på 
en stang, der var fastgjort til et hul i 
loftet.

Rundt langs væggene stod store træ
bøtter eller tønder med de forskellige 
farver, den største til hvid maling og en 
mindre til gul, rød og grøn. Linolie ind
gik i produktionen, og når bønderne 
skulle købe, mødte de op med spande og 
krukker, hvori maleren Aagaard hældte

de ønskede kulører. På en stor bøgeplade, 
hvorpå var anbragt en kølle og spartel, 
kunne man røre og banke kit.

Sønnen Børge Pontoppidan Aagaard 
ville imidlertid være noget mere, og selv 
om tiderne ikke var de bedste, da han 
skulle vælge levevej, var der alligevel så 
meget tilbage på den gamle kistebund, 
at faderen kunne lade ham gå i apoteker
lære. Det skete hos den ældre Aagaards 
fætter, apoteker Aagaard i Løve Apoteket 
i Århus. Børge Aagaard hentede en ud
mærket eksamen i København og kom 
derefter som kandidat til apoteket i Stege.

Herfra gik turen til Skive i 1864, og 
selvfølgelig blev han indkaldt som soldat. 
Dette erfarede postmesteren i den lille 
fjordby, og da han netop havde nogle 
breve, som skulle mod syd, var det ikke 
svært at overtale den da 24-årige Børge 
Aagaard til at optræde som sendebud.

Han nåede dog ikke længere end til 
Nr. Snede. Prøjserne havde været ham 
for hurtig i vendingen, og da det blev 
opdaget, at han havde breve med sig, 
blev han antaget for at være spion. Børge 
Aagaard må imidlertid have været i be
siddelse af tilstrækkelig snarrådighed, for 
han fik den lokale lærer til at hjælpe sig 
til flugt om natten, og efter en eventyrlig 
rejse nåede han hjem til Kolding. Krigen 
blev afsluttet, og Børge Aagaard rejste 
atter til Århus, denne gang som laborant.
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D E N  F A R M A C E U T IS K E

Selvstændig ville han være, og i okto
ber 1869 løste han borgerbrev som mate
rialist i Kolding. Købmænd og farve
handlere havde forfædrene været, men 
for godt 100 ar siden var det cand. pharm. 
Børge Aagaard, som midt i december i 
Kolding Avis bekendtgjorde, at han den 
El. december agtede at begynde en mate
rialhandel i fotograf Aagaards gård på 
Rendebanen i Kolding.

»Skal jeg særligt anbefale mig med no
get, da må det være kaffe, the, chokolade, 
sæbe. og parfumerier samt alle tilladelige 
apotekervarer«, skrev Børge Aagaard i sin 
annonce, men der fulgte hurtigt mere 
med.

Drogist kunne man lige så vel kalde 
ham, for han var i stand til at fremstille 
alle de midler, produkter fra plante- eller 
dyreriget gav ham mulighed for, og som 
apotekerlovgivningen gav ham tilladelse 
til. Han forsynede sig med bark, blade, 
blomster, frø, nødder og rødder, urter, 
harpiks, forskellige olier o. m. m. I en 
morter eller krukke, ofte i store balloner 
eller tønder, havde han et væld af duf
tende medikamenter og kemikalier, ikke 
alle lige vellugtende, men alle med dette 
særpærg, som langt borte fortalte, at her 
boede materialisten.

Det varede ikke mange år, før han 
havde en blomstrende forretning, for det 
var ikke blot til den almindelige forbru
ger, han solgte sine varer. Materialister 
over det meste af landet blev kendt med 
hans produkter. Sønnen, Johannes Aa
gaard, har fortalt, at forretningen på Ren
debanen gjorde meget i tøjfarve. Man 
fik store fade hjem fra Hamborg med 
brunspån, pulveriseret, så det kunne 
blandes op med gulspåner og pakkes 
sammen med en lille pose krosur kali. 
Et halvt pund vejede hver pakke, og der 
var behørig brugsanvisning med pakken, 
der var mærket: »Ægte kastorsort — Uld 
— 25 Øre«.

Disse pakker blev solgt i tusindvis, men 
også alle mulige blandbare varer var på 
lager, såvel farver som eliksirer, Eau d.e 
cologner, adskillige arter spiritus, lano
lin, leeitin, tyk terpentin, blanksværte 
o. s. v. Børge Aagaards egen bog med op
skrifter er endnu i slægtens eje, og det 
er de mest fantastiske ting, man kan fin
de her. Det var i »de kloge koner«s tid, 
og der var brug for mangt og meget i en 
sådan forretning, hvis kundekreds strakte 
sig fra den fattigste morlil til byens for
nemste damer.

En nutidig alkymist ville fryde sig, selv 
om han i dag ikke ville være i stand til 
at fremstille blot en brøkdel af varerne. 
Ingredienserne til dem findes ganske en
kelt ikke i handelen.

M A T E R IA L H A  N D E L

Adskilligt kan man dog lære af bogen, 
og adskilligt er gået i arv gennem slæg
ten i de godt 100 år, materialhandelen 
har eksisteret. Det gælder ikke blot de 
kunstfærdigt udførte krukker, mortre og 
andet udstyr. Det gælder også opskrif
ter og ikke mindst prislister. Andre ting 
man erindrer sig, er det muntre liv i den 
gamle gård på Rendebanen, hvor man 
havde tid til at tage sig af hver kunde, 
og hvor hver kunde havde god tid.

Ofte havde den pågældende så god tid, 
at han lod hatten ligge, og så var det en 
yndet fornøjelse for lærlingene eller sven
dene at »pudse« hatten af i svederemmen 
med kønrøg, så hattens ejer, når han se
nere på gaden skulle hilse på venner og 
bekendte, havde en nydelig sort streg i 
panden. Adskillige andre »friheder« til
lod man sig overfor byens originaler, og 
dem var der mange af på den tid, men 
som regel var spøgefuldhederne holdt 
indenfor en grænse, der gjorde det mu
ligt også for »ofret« at le med.

I Johannes Aagaards beretning fra sin 
fars materialhandel indgår også en be
skrivelse af »blanksværtedagen«, der var 
en af de store for drengene, der skulle 
hjælpe at røre. Bønderne kaldte det for 
»Vox«, og det må være blevet anvendt 
flittigt, for der blev fremstillet ca. 100 
pund hver fjortende dag.

En stor tønde eller balje satte man 
midt i gården, og heri kom først brændte 
ben, sirup og maskinolie. Derefter tilsat
tes simpelt hvidtøl og rå svovlsyre, og så

gjaldt det ellers om at få rørt grundigt 
rundt, så man fik en ensartet konsistens 
ud af det hele, mens syren boblede og 
sydede. Noget helt behageligt job har det 
næppe været, men det skulle jo gøres som 
så meget andet, man selv fremstillede i 
de tider.

Svamp måtte man således have for næ
sen, når klorkalk skulle vejes af i poser 
med et halvt eller helt pund i. Poserne 
blev ferniserede og fyldte, mens de end
nu. var våde, og under den store kolera
epidemi i Hamborg, blev det ene fad 
klorkalk efter det andet vejet af og sendt 
af sted.

Blegvand blev opbevaret i to store tøn
der, og man havde megen fornøjelse af 
slammet fra disse tønder, da byens sund
hedskommission under den omtalte epi
demi var på inspektion for at kontrollere 
byens møddinger. Også på Rendebanen 
havde man en åben mødding i gården, 
men netop som inspektionen skulle bese 
den, var slammet blevet hældt ud over 
den. Kommissionen fortrak hurtigt, og 
den havde ingen muligheder for at kon
statere kolerabaciller.

Om de mere spirituøse varer fortæller 
Johannes Aagaard, at spiritus vini 16 gra
der kom hjem i store oksehoveder. Selv 
kalder han det et kært smertensbarn, som 
ikke kostede ret mange øre pr. liter, men 
der blev fremstillet i tusindvis af liter 
China Roberan ts Bitter. Chinabarken 
kom hjem i knust form, mens svende el
ler lærlinge måtte skære pommerantsskal- 
lerne på en snittemaskine, og hver mor
gen skulle der røres i China-bitter-tønden, 
som stod på højkant med låg over. I en 
lærredspose mellem to træplader i en op
retstående presse klemte man røddernes 
saft ud, og sådan fremstilledes forskellige 
former for bitter og brændevin som f. eks. 
den gammelkendte »Wunderschöne Es
sensen«, der efter datidens erfaringer var 
godt for alt mellem himmel og jord.

Også Aagaards Taffelbitter og Aagaards 
Mavebitter nød stort ry. Den sidste hav
de en etikette, hvorpå var angivet, at den 
virkede oplivende på humøret. Heller 
ikke den hjemmelavede mjød savnede 
man i materialistens lager, og i sin be
retning anfører Johs. Aagaard, at han 
endnu ser karle og kommisser på knæ i 
kælderen og med munden under den 
halvåbne hane i tønden.

Adskillige af byens værtshusholdere 
købte fransk brændevin hos materialisten. 
Det var den såkaldte »Slave-Cognac 
3-st jernet« og fremstillet af Spiritus Vini, 
vand, cognac-essens, vanille-essens, kulør 
og lidt glycerin. Blandingen kunne købes 
for næsten ingen ting og blev brugt til 
kaffepunch à 12 øre pr. stk.

Kaustisk natron tog man også hjem, 
men arbejdsmanden, som skulle pakke



og fernisere poserne med denne sæbesten, 
var dårligt stillet, for han gik som regel 
med hænderne indbundet flere dage ef
ter, fordi sæbestenen ætsede huden. Så 
var det lettere med »grå sand« til krea
turvask eller tobaksstøv, selv om de store 
dynger nok kunne få en mand til at nyse 
ved blanding og afvejning.

Børge Aagaard havde en anden specia
litet, maltsukker, som han selv kogte hver 
lørdag eftermiddag. Det foregik i en for
tinnet kobberkeddel, og når sukkeret be
gyndte at bruse, blev der hældt Alf. Ben- 
zons malt-ekstrakt i. Blandingen blev 
hældt ud over en sten, indsmurt i oliven
olie og Bergamotolie, og især den sidste 
olie mente man, kunderne var begejstrede 
for. Den gamle sten blev siden anbragt 
foran Johannes Aagaards sommerhus ved 
Lillebælt.

Man indkøbte også de opreklamerede 
elixierer som f. eks. Brahma Livs Elixir 
eller Sybilles Livsvækker, og gennem alle

årene var man ikke karrige med i avi
serne at fortælle om det sidst hjemkom
ne, hvad enten det nu var chokolader, 
Congo-the, selvstødte krydderier, China- 
pomade, gigtvat, farver, vaskemidler, let
flydende blæk, blegsæbe, diverse vine og 
spirituosa, ja endog »anchovis« i glas. 
Alle kunne finde et eller andet i den 
gamle materialhandel.

Johannes Aagaard fortæller om en re
cept, som er ca. 300 år gammel, og som 
hans far etiketterede i 1869. Den beskri
ver en Eau de Cologne, som den gamle 
cand. pharm, kaldte »Esprit de Kolding- 
hus«, og som var et par kroner dyrere 
end en esprit med efternavn »Japan«. 
Man må formode, at den første har stået 
i adskillige Koldinghjem i forrige århun
drede. Selv blandede Johannes Aagaard 
den med forkærlighed i begyndelsen af 
dette århundrede.

Men det lakkede mod enden for den 
mere end 300 år gamle gård. Moderne 
teknik og især trafik kvalte den til sidst.

Firmaets varemærke, der som symbol har 
Skamlingsbankestøtten. Der handledes jo den
gang som nu langt ud over byens grænser, 
og støtten var et samlingsmærke for alle

danske både nord og syd for grænsen

Bent Uldall Steinfath mødte som lærling 
1. august 1940, og fire måneder efter 
måtte man flytte til den nuværende resi
dens i Torvegade 5. Familien Aagaards 
farvehandel og fotoatelier, senere mate
rialhandel faldt for gennembruddet, da 
Bredgade blev skabt.

En epoke var afsluttet. Det skete ikke 
mere, at Børge eller Johannes Aagaard 
gav sig tid til at trille en kininpille til 
en syg slætgning — og dem var der mange 
af i byen. Man har endnu i Torvegade 
bevaret drogerne og mange kemikalier, 
man har laboratorium og en særskilt af
deling for sygeplejeartikler, men nu er 
det mest mærkevarerne fra de store kon
cerner, man forhandler. Gulvet bliver 
ikke mere sandstrøet eller — som det se
nere var tilfældet — fejet med olieret sav
smuld.

Alligevel er der, og var det især under 
den sidste krig, nok at se til, for man af
vejede tonsvis af klorkalk og sæbesten, 
fremstillede strygevoks, remvoks, krydderi
erstatninger, bagepulver, ja endog »guld
dråber« for at gøre krigsfløden lidt fe-

dere. Meget af dette er forbi i dag, men 
gemt i reolskabe og på hylder kan man 
finde de mærkeligste kemikalier, så ekspe
rimenterende medborgere selv kan frem
stille f. eks. vin. Skoleelever kan med de 
rigtige opskrifter få deres kemividen ud
videt, teen-ageren få den læbestift, hvis 
farve svarer til hendes moderne teint, og 
er denne lidt grumset, kender materia
listen råd.

Sådan vil der stadig være noget af den 
mere end 100 år gamle materialist i den 
forholdsvis unge Uldall Steinfath og hans 
stab. Uddannelsen er nu som før speciel, 
og laboratoriet er i dag som i 1869 et såre 
vigtigt lokale i materialhandelen.

Harald Brogaard.




