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Alle medarbejdere 
gør det gratis

Det er 10 år siden, ingeniør P. Fischer-Nielsen lagde 
grunden til Det byhistoriske arkiv.

I årets løb er der indgået en hel del materiale til den 
lokalhistoriske afdeling på biblioteket, hvorunder Kol
dings byhistoriske arkiv hører.

Arkivets opgave er at indsamle minder om byen og 
egnen i form af fotografier, papirer, protokoller, kort og 
lignende.

At det er ved at blive en kendt sag, at arkivet gerne 
modtager disse ting, får man en fornemmelse af, når man 
blader i den protokol, hvori alt, hvad der afleveres, ind
føres.

Et stort og godt materiale har vi modtaget fra Kolding 
borgerlige Skydeselskab, et materiale bestående af med
lemslister, protokoller, regnskaber og lignende fra 1786 
og næsten 200 år frem i tiden.

Fra den nedlagte Sygekassen Kolding er afleveret en 
hel del medlemsprotokoller, revisionsprotokoller og foto
grafier.

Fra Rådhuset en æske med fundatser og regnskaber fra 
gamle legater i Kolding.

Portrætter af gamle Kolding-borgere
Fra Museet på Koldinghus er foruden en del billeder 

fra virksomheder i Kolding afleveret en meget stor sam
ling fotografiske plader hidrørende fra fotograferne A. 
Hoffgaard og P. Aagaard.

Fotograf Andreas Hoffgaard nedsatte sig som fotograf 
i Kolding (Jernbanegade 4) i 1891, og fotograf P. Aagaard 
havde sit atelier på Rendebanen fra 1869 og fremefter.

Fra denne store samling af flere tusinde glasplader har 
man mulighed for at få fat i en hel del portrætter af gamle 
Kolding-borgere, og til en del af samlingen er der proto
koller med navne.

Det er et meget stort materiale at håndtere og prøve på 
at få noget ud af, men en dygtig og interesseret amatør
fotograf, bogholder Mogens Hansen, har lovet at hjælpe 
med opgaven.

En del privatpersoner har i årets løb afleveret foto
grafier, skøder, slægtsoptegnelser og folketællingslister til 
arkivet. Således modtog vi fomylig fra grosserer Anker 
Lau i København en del papirer vedrørende faderen, 
borgmester Edvard Lau.

Ingeniør Peder Fischer-Nielsen, stifter af Det 
byhistoriske arkiv i Kolding.

Fra glaspladearkivet: Fabrikant Mathias 
Burcharth, far til fabrikant Mogens Bur
charth, direktør for Burcharth’s Farve og 
Lakfabrik A/S.
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I lighed med, hvad man har gjort flere steder, indbød 
kulturudvalget i Kolding i slutningen af 73 ældre Kolding- 
borgere til at skrive deres erindringer. Der indkom inden 
fristens udløb 52 bidrag, blandt hvilke der blev trukket 
lod om 10 gavekort på hvert 200 kr. Gavekortene blev 
overrakt ved en lille festlighed på biblioteket midt i januar 
måned, og de skriftlige bidrag er indlemmet i den lokal
historiske samling, hvor de vil stå til rådighed for frem
tidige historikere.

Lektor Gunnar Engberg skrev i Kolding Folkeblad 19. 
januar 1974 en kronik om sine iagttagelser ved gennem
læsning af de indkomne bidrag.

Gennemgang af Kolding Folkeblad
For ca. 5 år siden påbegyndtes på arkivet en gennem

gang af Kolding Folkeblad fra 1872 og op til i dag, eller 
rettere, man begyndte med det nyeste og arbejdede sig 
baglæns, således at tiden fra århundredskiftet og op til 
nutiden er bearbejdet. Overskrifterne på artikler og om
tale af personer, steder og emner, der vedrører Kolding 
storkommune, bliver skrevet ud på kort, der indgår i et 
stort kartotek, der danner indgang til hele dette avisstof, 
som man har brug for i det daglige arbejde.

I øjeblikket varetages dette arbejde af assistent Alfred 
Graversen, der som alle andre medarbejdere på arkivet 
arbejder vederlagsfrit.

Arkivet har også stor hjælp af fru Ingrid Bruun, der 
oversætter gotisk håndskrift fra skøder, optegnelser og 
folketællingslister, så det kan læses af alle.

Forhv. lektor Gudrun Hechmann har i årets løb haft 
en hel del samtaler med ældre mennesker i byen, og disse 
menneskers beretninger om gamle dage er optaget på 
bånd og indgået i arkivet og danner således et meget le
vende materiale som supplement til det skrevne.

Gudrun Hechmann har også i årets løb gennemfoto- 
graferet den gamle kirkegård, således at man nu har fået 
et godt billedmateriale over særprægede gravmæler, lige
som indskrifter og data på gravsten over kendte folk er 
noteret.

Flittig og kyndig samler
Det vil nok være naturligt at nævne, at det i år er 10 år 

siden, at ingeniør P. Fischer-Nielsen lagde grunden til 
Det byhistoriske Arkiv.

Fischer-Nielsen var en umådelig flittig og kyndig sam
ler, der gennem mange år brugte al sin fritid på at opspore 
og indsamle et meget stort materiale, der kan give oplys
ninger om by og borgere.

Efter hans død i april 1973 modtog arkivet hele sam
lingen af papirer, slægtsoptegnelser, bøger og fotografier.

Efter sin mands død har fru Eli Fischer-Nielsen arbej
det på arkivet fire timer hver dag med registrering og ma
skinskrivning.

Uden disse frivillige medarbejderes flid og interesse 
kunne arbejdet på arkivet slet ikke få det omfang, det 
har, og slet ikke nå så langt ud, som det efterhånden gør.

Fra glaspladearkivet: Musikhandler Hanni
bal Marcus, dynamisk kulturpersonlighed, 
drivende kraft inden for amatør-dramatikken 
og en fortræffelig viseforfatter.

Fra glaspladearkivet: l  en tid med meget 
skæg vil dette billede af en flot, men ukendt 
mand med et simpelthen pragtfuldt skæg 
måske kunne inspirere til en ny skægmode? 
Hvis De ved, hvem manden er, så fortæl By
arkivet det.

Fra glaspladearkivet: Direktør Konstantin 
Hansen, der sammen med Jens Schrøder star
tede forløberen for DDMM.
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I Sdr. Bjært og i Viuf har vi kontakt med historisk in
teresserede mennesker, men kunne godt ønske os, at flere 
fra de sogne, der nu danner storkommunen, ville være 
opmærksom på, at arkivalierne ikke kasseres. Det drejer 
sig bl. a. om protokoller fra nedlagte forsamlingshuse el
ler fra foreninger, der ikke eksisterer mere. Fotografier og 
optegnelser vedrørende egnen modtager arkivet også 
meget gerne.

Til slut vil det nok være naturligt at omtale arkivets 
støtteforening: Arkæologisk og byhistorisk samfund.

Foreningen blev stiftet for ca. 10 år siden, og dens nu
værende formand er lektor Aksel H. Nellemann. Forenin
gens medlemmer mødes hver fjortende dag vinteren igen
nem til foredrag af historisk interesse, og tilslutningen er 
som regel god. Af emner fra vinteren 1973-74 kan næv
nes: Foredrag med lysbilleder af dr. phil. Erik Moltke 
med titlen: Jellingkumlerne i runeindskrifternes lys. 
Skoleinspektør S. Eillkier-Petersen: Om rytterskoler i 
Koldinghus-distriktet. Gdr. Niels Boysen, Høkkelbjerg: 
Vejstrup Skov-fundene og iagttagelser og fund ved ud
gravningerne i Brostræde-Søndergade (Føtex).

Til alle arrangementer er interesserede gæster vel
komne. Inge Ladegaard

Fra glaspladearkivet: Ukendt familie hos fotografen! Byarkivet 
er meget interesseret i at få at vide, hvem det er.

Oliekrise 
i 1916

-  Noget kunne tyde på, at vi til at begynde med (efter
sommeren 1916) havde petroleumslampe i stuen. Jeg hu
sker tydeligt at have stået i kø i en gård på Rendebanen 
for at få et par flasker petroleum, som var rationeret. Der 
var den gang noget, vi kaldte en sparelampe. Den bestod 
af en ganske lille flaske med en bomuldssnor som væge

stukket gennem flaskehalsen. På den måde kunne pe
troleummen strækkes over en lang periode.

(FORTÆL HVAD DE HUSKER: Henry Ingvorsen, Kol
ding)
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