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Han kunne godt 
være blevet 
verdensmester

Den koldingensiske sportsjournalistiks nestor, Søren 
Damkjær, om bryderen Charles Jessen med de enorme 
armkræfter og andre forhenværende lokale sportsstjerner, 
hvoraf én vandt 20 mesterskaber.

Svømmeren Alfred Mejling, KSK, får i 1923 overrakt »Kongepokalen« for sit DM i 100 m fri svømning af formanden for Dansk Svøm- 
me-Forbund, Otto Hansen.

Før 1920 førte sporten i Kolding en noget omtumlet 
tilværelse. Vi, der fulgte den fra 1910, husker tydeligt det 
gamle »Olympia«, der dengang var det eneste saliggø
rende, når talen drejede sig om idræt. Men det var faktisk 
utroligt, hvad en såkaldt sportsplads kunne bruges til 
dengang. Kommunen havde vel ikke den store interesse 
i idræt, for det vakte berettiget harme, at banen ved

»Olympia« skulle bruges til dyrskuer om lørdagen. Så 
måtte sportsfolkene ud med kost og skovl for at fjerne 
dyrenes efterladenskaber, samt glasskår og hvad der ellers 
hører til, når dyrene skulle præsenteres. Joh, det var tfder 
dengang . . .

At der også skulle trænes på »opvisningsbanen« var en 
selvfølgelighed. Disse forhold kunne ikke fortsætte, og
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resultatet blev, at byens to sportsklubber, KIF, der blev 
stiftet i 1895, var enerådende indtil 1919, da Kolding 
Boldklub så dagens lys.

Vældige bråvallaslag
Så kom der fart i tingene. Der taltes og diskuteredes i 

ugevis om det forestående »lokale derby«, og der blev 
gået til makronerne, når de to lokale hold mødtes i deres 
indbyrdes kampe. Interessen for fodboldspillet voksede i 
Kolding, og efterhånden indså klubberne, at det nu måtte 
være slut med »Olympia«. KB fik eget baneanlæg ved 
Munkenborg, og KIF på Dyrehavegårds eng -  nu by
parken. Senere flyttede KIF også op i nærheden af KB, 
og tro det, hvem der vil, men til de store kampe travede 
over 1000 fodboldentusiaster den lange vej for at se deres 
pappenheimere i kamp. Det var faktisk et par bjerg- og 
dalbaner, men der var da græs -  højt græs i massevis!

Interessen for sport blev større, og flere sportsklubber 
blev stiftet omkring 1920. Det gælder Gymnastikforenin
gen »Go-on«, Kolding Svømmeklub, De unges Idræt, 
KFUM, Kolding Dame-Roklub, Herre-roklubben var fra 
1897, altså en af byens ældste klubber. AIK, Tennis
klubben og »Vidar«, samt Kolding Cykle-Ring og Kol
ding Kricketklub er også fra omkring 1920. Jovist skete 
der noget på den sportslige front i disse tider.

En ny æra oprinder -
Efterhånden dukkede der ny stadionanlæg op i pro

vinsen, og selvfølgelig ville man også være med her i 
staden. Men sportsfolkene løb ustandselig panden imod, 
når sagen kom frem i byens høje råd. Sportsfolkene skal 
først være enige, sagde de folk, der havde med tingene 
at gøre i rådet.

Men så kom den store arbejdsløshed, situationen for
mede sig sådan, at man vedtog at stable stadionbanen på 
benene som en slags nødhjælpsarbejde. Da blev der glæde 
i de mange sportsklubber. O g i 1931 skete det. Kolding 
Stadion kunne åbnes under stor festivitas. Senere kom 
tribunen, og for få år siden den store, flotte -  og dyre -  
tribune, så Kolding Stadion nu fremtræder som et af lan
dets smukkeste og bedst indrettede stadionanlæg med 
mange gode træningsbaner. Men det er en helt anden 
historie. . .

Men Kolding Stadion var ikke alene sagen. Også andre 
muligheder for fodboldspil dukkede op. Det gælder Søn- 
dervang Stadion, en ganske udmærket bane, der blev 
meget benyttet, særlig af ungdomshold, og senere kom 
KFUM med sin sportsplads ved Lykkegårdsvej. Kolding 
Boldklub drog ud på Mosevej. Et dejligt anlæg, hvor 
klubben stadig, med en meget stor ungdomsafdeling, og 
nu oprettet dameafdeling, spiller bold med stor energi. 
Så dukkede sportshallerne frem. KIF’s medlemmer præ
sterede ved egen håndkraft at bygge KIF-hallen ved Tved- 
vej, senere kom så KFUM-hallen og Kongreshallen, jo 
nu var Kolding virkelig blevet en sportsby.

Men også før stadions tilblivelse var der gang i den

indendørs sport. Vi glemmer ikke de store arrangementer 
på »Alhambra«, hvor KIF arrangerede bokse- og bryde
stævner. Senere flyttede KIF med sine brydere ud på 
»Astoria«, hvis store sal kunne fyldes af et begejstret 
publikum. Dengang var brydesporten meget populær i 
Kolding. Senere kom AIK’s bokseafdeling, og i disse af
delinger kunne man følge mange dygtige sportsfolk, der 
dengang kunne mønstre mange danske mestre. Nu er der 
desværre ved at spores en vis svigtende interesse her. Men 
sådan er der jo så m eget. . .

Mange mesterskaber
Når man går så langt tilbage i tiden, hvor forholdene 

var ret primitive, tænker man meget på svømmesporten, 
der havde hjemme ved Kolding fjord -  det var før man 
»opfandt« forureningen -  at kommunen byggede søbade
anstalten. Det var det helt ideelle dengang. Da florerede 
den nu 70-årige Alfred Mejling suverænt. Så vidt jeg hu
sker, vandt han fem mesterskaber (Danmarksmester
skaber), og tager man det hele med, var det vistnok om
kring ved 20 mesterskaber, han hentede hjem, og det var 
mange efter datidens forhold. Langdistancesvømning var 
også det store sus, og vi husker en morsom historie fra 
dengang. En svømmer præsterede tre gange at svømme 
over Kolding fjord, og det var faktisk en bedrift, men en 
tilskuer i Strandhuse syntes åbenbart ikke, at det var nok, 
for han sagde til svømmeren: Du er nødsaget til at tage 
turen én gang til. Hvorfor det? sagde den stolte svømmer. 
-  Jo, så kommer du tilbage til, hvor du har lagt dit tøj!

Det var også i Edith Jensens tid. Hun var meget kendt 
dengang for sine flotte distancesvømninger. Hun var den 
første, der svømmede over Øresund. Virkelig en præsta
tion, når man tager i betragtning, at det er en strækning 
på omkring de 30 km. Nu, efter svømmebade og svømme
hallens tilblivelse, myldrer det jo med mesterskaber.

For at blive ved vandsporten, så fik Kolding også en 
kajakklub med Carl Sejrup som en energisk formand. Vi 
husker tydeligt de flotte regattaer på Marielundsøen, de 
store å-løb. Roklubben startede med klubhus inde i hav
nen og flyttede ud til »Petersminde« i nærheden af, hvor 
nu emballagefabrikken har sit domæne. Nu er Kolding 
fjord jo blevet mindre, og det resulterede i flytning af 
roklubben, der stadig har til huse ude i Strandhusebug- 
ten. I sin tid var rosporten helt på højde med situationen 
og kunne sågar opvise et nordisk mesterskab i firer med 
styrmand. Dameroklubben har sit dejlige klubhus, men 
siden bl. a. Astrid Villesens formandstid er rosporten 
desværre sakket lidt agterud. Nu er det knallerter, der 
har ungdommens interesse, det at slæbe i årerne gælder 
ikke mere. Sejlklubbens aktiv var jo dengang kun for de 
mere velhavende, men er nu en folkesport, hvor ungdom
men for alvor er kommet til.

De stærke mænds idræt
I de »gode gamle dage« husker vi, hvordan brydespor

ten florerede. En bryder af Charles Jessens format min-
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des vi tydeligt. Han kunne næsten klemme folk ihjel med 
sine enorme armkræfter. Havde han været i besiddelse af 
den rette teknik, kunne han være blevet verdensmester. 
Der var Kløve Nielsen, Rudi Jacobsen, Rich. Krag m. fl., 
kort sagt, et stærkt kamphold.

Den bokser, der var mest fremme i rampelyset i »gamle 
dage«, var Aksel Brems. En glimrende mellemvægter, 
som foruden et Danmarksmesterskab gjorde sig meget 
fordelagtig bemærket for sin teknik og hårdførhed. Man 
sad ved radioen og hørte om hans store kamp i München 
mod tyskeren Rudi Pepper. Gunnar Nu måtte næsten 
bruge hele sit omfattende ordforråd for at omtale Kol- 
ding-bokserens fremragende indsats. En mand som Do
nald Knudsen må heller ikke glemmes i dette korte ud
drag af boksningens gode tider i Kolding. Siden blev han 
en udmærket leder af KIF-afdelingen.

I skrivende stund, hvor alt folket har VM-fodbold på 
hjernen, vender man stadig tilbage til tyvernes gode fod
boldtider i Kolding. -  Vi har før i denne artikel omtalt 
de drabelige kampe mellem de to rivaliserende klubber, 
KIF og KB. KIF led stort mandefald, da KB blev stiftet, 
og det kom til at koste dyrt for KIF i en længere periode, 
men modgang er jo til for at overvindes, og det gjorde 
KIF. Men i mellemtiden dominerede KB, der som første 
klub i Kolding blev repræsenteret i den jyske mester
række, så da fik man de store klubbers bedste hold at se 
i Kolding, og dette gav KIF endnu mere lyst til at gå hen 
og gøre ligeså. Resultatet blev, at Kolding fik to hold i 
mesterrækken. Da syntes vi ikke at kunne nå videre. Dan- 
markstumeringen var endnu ikke »opfundet«, og endelig 
var Kolding for alvor kommet med i toppen. Siden er der 
jo løbet meget vand i stranden. Tiderne skifter, og det 
samme gælder resultaterne i fodbold, og mens disse linjer 
skrives, ser det ud til, at Kolding igen vil blive repræsen
teret i Danmarkstumeringen. For KB gik det jo knapt så 
godt, når man tænker på fodbold på elitebasis. Men ho
vedsagen er dog, at fodboldspillet i Kolding har en god 
bredde. Det gælder også de øvrige sportsgrene, hvilket 
alle i dag er indforstået med.

Jovist skete der meget, hvad sporten angår, i Kolding 
omkring tyverne, og dengang var man jo ikke så forvænt, 
som tilfældet er i dag. Men de, der var aktivt med den 
gang, ser med glæde tilbage til datiden. Trods de primi
tive forhold var der meget at glæde sig over, og fra at 
føre en noget tilbagetrukken tilværelse på sportens efter
hånden store område kan vi nu glæde os over den enorme 
fremgang, der er sket, næsten på alle felter.

Søren Damkjær

Charles Jensen -  den bomstærke bryder i 
Kolding IF.

Aksel Brems -  en af datidens allerbedste 
boksere i KIF.
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