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I urmager Thomsens spor

Billedindsamlingen i Vejle amt 
fik i Kolding en fin optakt, idet 
man fra guldsmed Sv. E. Thom
sen modtog en smuk og værdi
fuld samling fotos, alle med mo
tiver fra Kolding og omegn og 
alle optaget af Sv. E. Thomsens 
far, urmager Ludvig Thomsen, 
der havde forretning i Adel
gade 13.

Om sin far udtaler guldsmed 
Sv. E. Thomsen:
Skal jeg fortælle lidt om min fa
der, urmager Ludvig Thomsen, 
da vil jeg gøre det bedst muligt 
ved at citere hvad min ældste 
broder, overlærer, museumsle
der, og Holbæk bys historiker 
Albert Thomsen skrev til den 
kgl. ordenshistoriograf i 1944, 
da han fik ridderkorset som på
skønnelse af sit livsværk: »Hol
bæk bys historie«.

»Min far var en dygtig ur- og 
instrumentmager, en fingernem 
mecanikus, en af Koldings aller
første amatørfotografer, fremra
gende dygtig på dette område, 
en experimentator som allerede 
omkring 1910 lavede sine første 
farvefotografier. Far var også 
den første, som ejede en Edison 
fonograf, som både kunne ind
spille og afspille tale og musik, 
senere kom så grammofonen og 
radio. Han havde mange gode 
interesser, i sine unge år tegnede 
og malede han en del og skrev 
også vers. Far var en ivrig samler, 
snart på mønter og oldsager, 
snart på frimærker og allehånde 
gamle ting. I en årrække var han 
medlem af Den danske raderer
forening og Kolding kunstfore
ning, medstifter og formand i 
den nu forsvundne: Amatørfoto

grafernes klub i Kolding. I sin 
ungdom var han med til bl. a. 
sammen med Kæmner Bran- 
dorff, bogholder Sofus Borch og 
tandlæge Friis at indrette Mu
seet på Koldinghus og bevarede 
hele livet igennem en dyb inter
esse og følelse for fortidsminder 
og slægtshistorie. I sine ældre år 
skrev han en lang række lokal
historiske artikler i Kolding Fol
keblad samt i Vejle amts årbog
en lille afhandling: Musiklivet 
i Kolding. Endelig udkom i 
1933 hans bog: Kolding sejl
skibe.«

Denne side fra oven:
5 Koldingborgere med urmager 

Thomsen yderst til højre.
Portreet af frk. Clara Find.

Carsten Laursen.
Gårdskarl hos A . Jessen. 

Gudrun og Sigurd Andersen.
Bella Vista.

Modstående side øverst fra venstre:
Bramdrupskov foreningen, 
eksisterede fra 1877—1916.

Personalet på Fællesforeningen 1905. 
Kolding borgerlige Skydeselskab.

3. pinsedag 1896. 
Kolding sprøjter og brandmateriel. 

Winthers karrusel på pladsen 
hvor Saxildhus ligger.

In dustriudstilling 
på Staldgården 1897.

Kolding banegård med hestedrosker 
og med hyrebiler ca. 1920.
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