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C. Berg - og Rasmus Andersen

I det store referat i Kolding Fol
keblad mandag d. 3. sept. 1906 
efter afsløringen af C. Bergs sta
tue på Banegårdspladsen, læser 
man i indledningen følgende:

»Allerede før middag strøm
mede folk til Kolding. Hundre
der af vogne, tusinder af cykler 
og lange ekstratog rullede mod 
Bergs gamle by.

Og ved 3-tiden begyndte store 
skarer at vandre til Jernbane
pladsen. Den store plads blev 
fyldt til sidste plads. Folk, der er 
vant til at se store forsamlinger, 
erklærede, at der var 30.000.

Alle vinduer var fyldte af til
skuere. Selv i træer og på tagene 
havde ungdommen besat enhver 
tilgængelig plads.

M onum entet rejses 1906.

På den afspærrede plads ved 
statuen tog komiteen, de ind
budte og pressens repræsentanter 
plads. Og kl. 4 ankom »Brage«, 
Våbenbrødrene og bestyrelserne 
for de foreninger, der mødte 
med faner, i procession med mu
sik i spidsen.

Kl. 41/£ tog herpå festen sin 
begyndelse«.

Blandt den lange række tale
re ved højtideligheden nævnes 
landstingsmand J. L. Hansen, 
(monumentkomiteens formand) 
og konsejlspræsident I. C. Chri
stensen. Senere taler højskolefor
stander Holger Begtrup i Slots
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gården og efter ham I. P. Niel
sen, Nålebjerggård. I dette refe
rat leder man forgæves efter en 
omtale af den kunstner, der 
skabte Bergs statue, men han 
nævnes ikke.

Følgende karakteristik af bil
ledhugger Rasmus Andersen 
grunder sig hovedsagelig på hans 
egen beretning til Ordenskapit
let, da han i 1917 blev Ridder af 
Danebrog.

Rasmus Morten Andersen fød
tes d. 25. september 1861 i Ør
ting ved Horsens hvor faderen 
var snedker og tømrer.

Moderen omtales som livlig 
og begavet, faderen som stille og 
rettænkende.

Da Rasmus Andersen var 12 
år gammel døde hans mor, og i 
årene op til faderens næste gif
termål havde far og søn nogle 
år alene sammen, hvor de kom 
hinanden meget nær.

Rasmus Andersen fortæller 
selv om tiden fra 14 års alderen 
og nogle år frem:

»Efter at jeg var konfirmeret, 
passede jeg min bedstefars køer,

Fra afsløringen d. 2. september 1906.



Billedhugger Rasmus Andersen 
1861—1930.

og gik da og skar hoveder ud i 
træ, særlig Frederik d. 7., som 
jeg havde set en buste af på et 
monument i Odder. Min far var 
så omsorgsfuld for mig, at han 
rejste med mig til København 
d. 2. januar 1877, for at jeg skul
le lære noget og gå på Kunstaka

demiet, og det var med bekym
ring, at han efterlod mig alene 
i den store by.

Jeg kom da først ud at tegne 
hos kunstmaler H. A. Hessel- 
lund, senere hos blomstermaler 
O. A. Hermansen, som forbered
te mig til Akademiet, hvor jeg 
begyndte d. 1. oktober 1877, 16 
år gammel.

Jeg begyndte samme år at skæ
re i træ hos en billedskærer Au
gust Nielsen, kom senere i lære 
hos C. A. Blickfeldt og fik det 
indrettet således, at jeg arbejde
de daglig 8 timer i træk, derved 
indvandt jeg så megen tid, at jeg 
kunne arbejde hos billedhugger 
Wilh. Bissen om eftermiddagen, 
hvor jeg begyndte som elev d. 
17. september 1877. Om vinte
ren gik jeg på Akademiet om af
tenen, så jeg matte arbejde fra 
tidlig morgen til sen aften.

Efter endt læretid som billed
skærer arbejdede jeg i mange år 
for Bissen, dels med at modelle

re, cicellere og hugge hans og 
hans faders arbejder i marmor, 
hvoraf en del nu står i Glyptote
ket«.

I 1884 fik Rasmus Andersen 
afgang fra Akademiet og året ef
ter den lille guldmedaille.

I 1889 fik han tildelt det An- 
ckerske legat og blev i 1893 kon
servator ved Thorvaldsens Mu
seum.

Med offentlig understøttelse 
har han berejst Tyskland, 
Schweiz, Frankrig og Italien.

Rasmus Andersen har udført 
statuer af H. C. Andersen (Chi- 
kago), Dalgas (Århus), I. C. la 
Cour (Lyngby) L. Brockenhuus- 
Schack (Svendborg) Tietgen 
(Børsen), Berg (Kolding) og an
dre.

Tre af Rasmus Andersens fire 
børn lever stadig. Den næstæld
ste datter, Valborg, er gift med 
gartner Frede Olsen, Vejlevej, og 
har siden sit giftermål i 1918 bo
et i Kolding.

Banegårdspladsen i Kolding i 1924. En flytning af m onum entet er sandsynligvis 
i gang, men hvorfor er så mange mennesker i flotte biler forsamlede på stedet?
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