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Kolding
Handelsstandsforening
a f  Gunnar A. Engberg

Denne artikel fortæller om Han
delsstandsforeningens udadrette
de virksomhed, dens forhandlin
ger med offentlige myndigheder 
og med andre organisationer, 
dens interessekampe med både 
sejre og nederlag, alt det som fo
regik for åbent tæppe.

Derimod fortæller den ikke 
meget om foreningens indadret- 
tede virksomhed, om bestyrel
sens forhold til medlemmerne 
eller om medlemmernes indbyr
des forhold, for det var forenin
gens »privatliv«. Det holdt man 
for sig selv.

Købmand, H. W. Meyer. Direktør for 
Discontokassen 1856—73.

Handelsforeningens oprettelse 
Kolding Handelsforening stifte
des 1871. I 1944 ændredes nav
net til Kolding Handelsstands
forening. Det var købmand og 
bankdirektør Hartvig Wulff 
Meyer (1812—1887), der stod i 
spidsen for dem, der tog initiati

vet til at oprette foreningen. De 
fandt, at Manufacturforeningen, 
som de hidtil havde været med
lemmer af, var for lidt foretag
som, og da der i 1871 åbnedes 
en skole for teoretisk uddannelse 
af unge handelsmænd, ønskede 
de at støtte den. Det var anled
ningen til, at Handelsforeningen 
stiftedes.

Handelsskolen
Handelsskolen begyndte småt. 
Eleverne gik i skole tre aftener 
om ugen, to timer hver gang og 
kun om vinteren, tre vintre i alt. 
Det kostede principalerne 20-30 
kr. i skolepenge for en vinter. 
Staten betalte et bidrag, og hvis 
der så var underskud ved vinte
rens slutning, betalte Handels
foreningen det. Det var Handels
foreningen, der traf alle beslut
ninger om skolen. Det var den, 
der bestemte undervisningsstof
fet, ansatte lærere osv. — Han-

Konsul Rasmus Kaalund.

delsforeningen havde i 1908 153 
medlemmer.

Skolesagen blev en af Handels
foreningens vigtigste opgaver, og 
et af dens medlemmer, konsul 
Rasmus Kaalund (1838—1913), 
udførte i årene 1901—1913 et be
tydeligt organisatorisk arbejde 
for handelsskolerne i provinsen, 
til dels i samarbejde med statens 
undervisningsinspektør. Kolding 
var en foregangsby på handels
skoleområdet.

Konsul C hr. Eff.

Siden voksede statens indfly
delse på skolearbejdet ad lovgiv
ningens vej (1920 og senere), 
men Handelsforeningen og dens 
overorganisation, Den danske 
Handelsstands Fællesrepræsenta
tion, tog dog stadig del i ledelsen 
af skolerne. På initiativ af kon
sul Chr. Eff (1868-1953), som 
var formand for Handelsforenin
gen 1920—1937, og i samvirke 
med købmand Holger Kelstrup
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(1878—1968), som var formand 
for Handelsforeningens skoleud
valg gennem 30 år, fik handels
skolen således egen bygning på 
Haderslewej i 1927.

Konsul Johannes Grønborg (f. 
1896) var formand for Kolding 
Handelsstandsforening 1951— 
1964 og meget interesseret i unge 
handelsfolks uddannelse. Han 
blev formand for Provinshandels
kammerets skoleudvalg 1949— 
1954, og i Kolding fik han gen
nemført rejsningen af en ny han
delsskolebygning på Tvedvej i 
1964.

Samme år kom der imidlertid 
en lov om, at udgifterne til stats
kontrolleret prøve ville blive 
dækket fuldt ud af staten, hvis 
handelsskolen var selvejende, og 
den ny formand for Handels
standsforeningen 1964—1968, 
konsul J. Borum (f. 1917), måtte 
derfor foreslå, at handelsskolen 
blev selvejende. Det ville ellers 
have betydet en årlig merudgift 
på 100—150 tusinde kroner, 
hvoraf staten ganske vist refun
derede 85 °/o. Skolen blev derfor 
selvejende, men Handelsstands
foreningen opretholdt sit skole
udvalg som et kontaktorgan til 
skolen.

Oplandet
Handelsforeningens argeste fjen
de var i mange år brugsforenin
gerne. En gammel bestemmelse 
sagde, at i et såkaldt »læbælte« 
på en mils bredde uden om hver 
købstad måtte der ikke drives 
købmandshandel. Men brugsfor
eninger måtte der nok findes, 
for de drev ikke handel. De ud
delte blot varer til foreningens 
medlemmer. Denne bestemmelse 
opnåede Handelsforeningen at 
få hævet for Koldings vedkom
mende i 1906, seks år før den al
mindeligt afskaffedes ved lov. 
Derefter kunne der åbnes køb
mandsbutikker i »læbæltet«.

Kunderne i oplandet interes
serede i det hele taget Handels

Kolding Manufakturhandlerforenings udflugt til Fænø den 1. Aug. 1912 (Strib). 
I  første række ses bl. a. Fru Schultz, Varehuset, fru uldhandler Lars Knudsen, fru 
A. Jacobsen, fru Peter Munk. Længere tilbage Lars Knudsen, A. Jacobsen, Schultz, 
Holger Kelstrup, Max Hansen (Crome fc Goldschmidt), Axel Hansen (Special), 
Hr. og fru C hr. Mikkelsen.

foreningen meget. T il Kolding 
førte i begyndelsen af århundre
det to baner, Fredericia-Esbjerg 
og Egtvedbanen. Men der ud 
over var man indtil 1910 henvist 
til de otte dagvogne, som kom 
ind fra oplandet hver tirsdag og 
fredag og kørte tilbage igen 
klokken halv fem samme efter
middag. Tre vogne kørte dog 
deres rute et par gange mere om 
ugen. Handelsforeningen støtte
de derfor planerne om lokalba
ner, Sydbanerne i 1911 og Trold- 
hedebanen, der åbnede i 1917.

Siden kom bilerne frem, og 
Handelsforeningen var i 1930 
ganske enig med byrådet om at 
nedlægge Egtvedbanen. Det var 
nødvendigt at gøre noget for at 
skaffe en bedre forbindelse fra 
Egtved til Kolding, for Egtved- 
boerne havde fået rutebilforbin
delse til Vejle i 1928, og rutebi

len fra Kolding gik kun til Bøl- 
ling, men blev banen nedlagt, 
kunne bilruten forlænges helt til 
Egtved. Desuden gav Egtvedba
nen underskud. Samme år (1930) 
kom der bilruter fra Kolding 
dels til Brakker, dels til Ødsted, 
og på den måde søgte man at 
inddrage egnen mod nord i Kol
dings handelsområde.

Lignende træk opstod, da Kol
ding Sydbaner blev nedlagt i 
1948. Striden gjaldt bl. a. om bil
ruten fra Kolding til Hejlsminde 
skulle føres videre til Haderslev 
eller ej. Foreningens formand 
1947-1951, direktør Hugo Har- 
dorf (1902—1953), holdt på, at ru
ten burde ende i Hejlsminde, og 
at den burde drives af en privat
mand, for han tog altid mere 
hensyn til erhvervsdrivendes in
teresser. DSB, som ønskede at 
overtage koncessionen, ville der
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imod føre ruten igennem til Ha
derslev. Hardorf var (konserva
tivt) medlem af Kolding byråd, 
som havde afgørelsen, og han 
havde således alle muligheder 
for at fremføre sin sag. Resulta
tet blev, at DSB fik ruten, men 
den skulle ende i Hej Isminde. 
Handelsforeningen havde såle
des opnået det, der var det vig
tigste i denne sag, set fra Han
delsforeningens synspunkt, at 
Haderslev var lukket ude.

Byplanlægning
Efterhånden som Kolding vok
sede i folketal, bredte bebyggel
sen sig stadig længere ud, og 
mange virksomheder forlod de
res oprindelige plads i byens cen
trum og fulgte med ud. Derpå 
er Hans Hansens sølvsmedje et 
typisk eksempel. I 1910 indret
tedes der både sølvsmedeværk

Handelsskolen på Haderslevvej.

Forstander Axel Bentzen med et hold elever på Handelsskolen.

sted, butik og privatbolig i 
Østergade. Fem år efter, i 1915, 
flyttede både familien og værk
stedet ud i Mazantigade, på hver 
sin side af gaden. I Østergade 
var der derefter kun butik. Ved 
flytninger af denne slags blev bu
tiksstrøget ganske dominerende i 
bybilledet i Koldings centrale 
gader, og det var naturligvis en 
stor fordel både for Kolding som 
handelsby og for byens handlen
de. Da Kolding stadig voksede 
og forandrede sig, måtte det bli
ve en central opgave for Han
delsforeningen så vidt som over
hovedet muligt at sørge for, at 
handelskvarteret i byens midte 
bevaredes og styrkedes.

Efter gennemførelsen af rets
plejereformen i 1919 skulle der 
bygges et domhus i Kolding, og 
planen var at bygge det på åben 
mark ude syd for byen. Det

protesterede Handelsforeningen 
imod, idet den gjorde gældende, 
at mange mennesker ville få 
ærinde i den bygning hver dag. 
De ville derved blive draget bort 
fra forretningskvarteret, og det 
kunne hverken de handlende el
ler byen være tjent med. Andre 
argumenter må imidlertid have 
vejet tungere, for den påtænkte

Mindepladen over indgangen til 
Handelsskolen.

placering af domhuset blev ikke 
opgivet (1920).

Nye byplaner kaldte siden fle
re gange Handelsstandsforenin
gen frem til værn om de er
hvervsdrivendes livsvigtige inter
esser.

Lige inden anden verdenskrig 
blev Bredgade brudt igennem 
parallelt med Søndergade, og 
kvarteret der omkring skulle sa
neres, men krigen medførte, at 
planernes virkeliggørelse blev 
udskudt. I 1961 udtalte Handels
standsforeningens formand, kon
sul Grønborg, at Kolding havde 
et godt opland og en dygtig og 
driftig handelsstand, men hvis 
denne handelsstand fortsat skul
le virke under de usikre forhold, 
som for tiden blev budt de næ
ringsdrivende på grund af byrå
dets gade- og vej udvalgs skiften
de planer, måtte man forudse, at 
Kolding blev distanceret i kon
kurrencen med sine nabobyer.

For at få fast bund under fød
derne lod bystyret Institut for
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Centerplanlægning undersøge, 
hvilke udviklingsmuligheder 
Koldings bymidte havde. Han
delsstandsforeningen greb til den 
udvej at holde diskussionen i 
gang. I 1969 indbød Handels
standsforeningens formand, Poul 
Erik Petersen, således til et semi
nar for at drøfte Koldings udvik
lingsmuligheder. I 1970 nåede 
instituttet frem til den konklu
sion, at detailhandelen ikke kun
ne holdes samlet i ét centrum. 
Dertil ville væksten blive for 
stærk. Der måtte til af lastning op
rettes et andet, mindre handels
centrum uden for bykernen. By
rådet gik ind på tanken og be
stemte, det skulle ligge ved Vej- 
levej syd for Bramdrupdam.

I 1977 bragte byrådet orden 
i disse spredte planer for byens 
udvikling ved i en såkaldt per
spektivplan at fastslå, i hvilken 
rækkefølge opgaverne skulle lø
ses. 1) Nærhedscentrerne i byens 
udkant og i småbyerne inden for 
kommunens grænser skulle ud
vikles. 2) Ved Bredgade skulle 
der udbygges et handelskvarter. 
3) Aflastningscentret syd for 
Bramdrupdam skulle skabes.

I slutningen af 1976 fremlagde 
Dansk Supermarked A/S imid
lertid en plan om at bygge et lav
prisvarehus i trekantområdet. 
Koldings erhvervsråd hilste lav
prisvarehuset velkommen. Byrå
dets flertal med den vordende 
borgmester Bent Rasmussen i 
spidsen mente, det passende kun
ne ligge i aflastningscentret ved 
Vejlevej, og dette rykkede der
ved frem i første række. Det var 
blot to måneder efter, at per
spektivplanen var vedtaget.

På Handelsstandsforeningens 
generalforsamling den 15. marts 
1977 betegnede Poul Erik Peter
sen det som et chock. Der havde 
ellers fra alle sider været vilje til 
at bevare den indre by som et le
vende handelscentrum, men et 
lavprisvarehus regnede med en 
omsætning svarende til mellem

25 og 50°/o af byens samlede de
tailomsætning. Formanden skøn
nede, at ca. halvdelen deraf ville 
gå fra de eksisterende butikker 
i Kolding, resten fra et større 
område. Flere butikker ville for
svinde. Mest smerteligt forekom 
det, at de mest udsatte nok ville 
være de lokalcentrer, som miljø
mæssigt var så betydningsfulde.

Således gav Handelsstandsfor
eningen sit bidrag til, at planen 
om et lavprisvarehus i Kolding 
faldt. Det skete, da planen i 
amtsrådet blev sammenholdt 
med regionsplanen.

Nu måtte der gøres noget for 
Koldings centrum, sagde borg
mester Bent Rasmussen, og den 
udgang på planen om et lavpris
varehus kunne Handelsstands
foreningen udmærket være til
freds med.

Økonomisk krise og krig 
Efter en række forholdsvis gode 
år i 1920rne fulgte omkring 1930 
en økonomisk krise. Priserne 
faldt, og det gammelkendte fæ
nomen brød igen frem med 
skarp indbyrdes konkurrence 
mellem de handlende. Manufak
turhandlerne holdt »reklame
salg« og indførte »billige dage«, 
så Handelsforeningen måtte skri
de ind.

Krisen var verdensomspæn
dende, så den danske regering 
oprettede valutacentral for at be
grænse importen og dirigere han
delen. Det gav Handelsforenin
gen et stort arbejde bare med at 
fortolke bestemmelserne, men i 
øvrigt var der ikke meget for 
Handelsforeningen at stille op. 
Den måtte påtale det, hvis med
lemmerne indbyrdes handlede 
med valutaattester. Den anbefa
lede medlemmers ansøgning til 
valutacentralen om større tilde
linger af fremmed valuta, men 
uden at det gav mange resulta
ter. Det var den overordnede or
ganisation Provinshandelskam
meret, som tog forhandlingerne

med handelsministeriet. Det var 
således en meget vigtig post, kon
sul Eff havde, da han i 1934— 
1937 var det ene af Provinshan
delskammerets seks medlemmer.

Konsul Effs efterfølger som 
formand for Handelsforeningen 
var købmand Holger Kelstrup i 
13 år (1934—1947), men de svæ
reste år var i besættelsestiden. 
Den medførte talrige lokale pro
blemer. Bare sådan en ting som 
mørklægning. Hvordan skulle 
folk komme fra en oplyst butik 
ud på en nattemørk gade, uden 
at der slap en lysstribe ud? Når 
overtrædelser af mørklægnings
bestemmelserne straffedes så 
strengt, måtte man så ikke meget 
hellere lukke butikken i mørk
lægningstiden? I så fald måtte 
der være enighed om det blandt 
de handlende. Der var luftværns
foranstaltninger og brændselsra
tionering og meget mere. Den 
sidste krigstidsrestriktion, som 
Handelsstandsforeningen havde 
med at gøre, ophævedes først i 
1958. Det var automobilratione
ringen.

I Kelstrups formandstid blev 
erhvervsrådet i Kolding oprettet 
(1941) på initiativ af et medlem 
af bestyrelsen for Kolding Han
delsforening, købmand Carl Pe
tersen. Han blev formand for er
hvervsrådets forretningsudvalg, 
og erhvervsrådet fik en sekretær, 
Peter Anker Høy (1908-1968), 
men på grund af krigen blev rå
dets virksomhed meget begræn
set. Det var egentlig først, da 
borgmester Peter Ravn i 1967 
fik gennemført en rekonstrukti
on af erhvervsrådet, og erhvervs
chefstillingen blev en kom
munalt lønnet fuldtidsstilling 
(1977), at erhvervsrådet fandt sin 
form, men initiativet var altså 
oprindelig udgået fra Handels
foreningen.

Foreningsproblemer
Efter krigen mente J. O. Krag, 
som var handelsminister, at rå
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varerne skulle tildeles de mest 
effektive virksomheder, men når 
Handelsstandsforeningens besty
relse blev spurgt, hvem tildelin
gerne burde tilfalde, anbefalede 
den ud fra det princip, at alle 
foreningens medlemmer burde 
tilgodeses. Det kunne ikke und
gå at skabe splittelse blandt han
delsfolkene, og i 1950 brød nogle 
ud og dannede en organisation 
af nyimportører i Kolding. Den 
fik dog ikke nogen lang levetid.

En anden splid i foreningen 
kom til udbrud på generalfor
samlingen i 1954. Handelsstands
foreningens godt 250 medlem
mer faldt i to omtrent lige store 
grupper: de butikshandlende og 
importørerne. Anledningen til 
uenigheden var, at der skulle ud- 
nævnes en ny autoriseret vejer 
og måler. Handelsstandsforenin
gens bestyrelse, der havde ind
stillingsretten til handelsministe
riet, udpegede en købmand. Det 
protesterede konsul Th. Andrea
sen mod i sin egenskab af for
mand for Foreningen af Arbejds
givere ved Kolding Havn. Disse 
arbejdsgivere var det især, der 
benyttede og betalte den autori
serede vejer og måler, og de føl
te, de var blevet sat til side. Der
for meldte elleve af dem sig ud 
på én gang.

Formand for Handelsstands
foreningen J. Borum blev med
lem af Provinshandelskammeret 
1965—1968. Det medførte, at han 
i ti år fra 1965 til 1975 blev med
lem af Erhvervenes Fællesudvalg 
for Skattespørgsmål. Dér samar
bejdede Danmarks Rederifor
ening, Grosserer-Societets Komi
té, Håndværksrådet, Industrirå
det og Provinshandelskammeret.

J. Borum fik derigennem et 
tydeligt indtryk af den store be
tydning det havde, at beslægte
de organisationer samarbejdede. 
Derfor gik han også ind for, at 
Provinshandelskammeret sam
men med andre tilsvarende han
delsorganisationer dannede et

Handelsforeningens bestyrelse ca. 1920. Stående fra venstre: Købmd. Max Hansen, 
Crome ir Goldschmidt. Buck Petersen, Låsbygade. Holger Kelstrup, Østergade. 
Chr. S. Stenderup. Siddende: Kbmd. Fensholt, Munkegade. Høwinghoff Petersen. 
Nørgaard, Jydsk Andel. Isenkræmmer Søren Jensen.

Kolding Handelsforenings bestyrelse 1931. 60 år efter foreningens stiftelse. Stå
ende: Carl Petersen, J .N . Fensholt, Oscar Christensen, Emil Andersen. Siddende: 
Holger Kelstrup. Chr. Eff, ? ? , S. Jensen.

Fra grundstensnedlæggelsen til Handelsskolens nye bygning den 11. September 
1962. Købmand Holger Kelstrup og skolens direktør, R. W. Crüger.
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» Danmarks Handelskammer«. 
Men det var der kun ringe for
ståelse for blandt købmændene i 
provinsen, ja, J. Borums efterføl
ger som formand for Handels
standsforeningen (1968), køb
mand Poul Erik Petersen (f. 
1922), foreslog endda, støttet af 
en enig bestyrelse, at Handels
standsforeningen udmeldte sig af 
Provinshandelskammeret.

Forslaget var af den største be
tydning for, hvordan Handels
standsforeningens virksomhed 
skulle udformes i fremtiden. Det 
behandledes på tre generalfor
samlinger, hvorefter det faldt 
ved afstemningen med kun én 
stemmes overvægt, og Kolding 
Handelsstandsforening fortsatte 
derefter som medlem af Provins
handelskammeret.

Mange butiksdrivende syntes 
imidlertid, at de ikke rigtig fik 
noget for de ca. 16.000 kr., Kol
ding Handelsstandsforening år
lig betalte i kontingent til Pro
vinshandelskammeret, og der op
stod en bevægelse blandt dem 
for at få dannet en særlig orga
nisation af butiksdrivende. Men 
Poul Erik Petersen frarådede 
dette skridt, og det lykkedes ham 
at samle medlemmerne om Han
delsstandsforeningen, dog med 
et lidt lavere medlemstal: 226 i 
1971.

Jubiläum
I 1971 holdt Handelsstandsfor
eningen 100 års jubilæum. Borg
mester Peter Ravn bragte på by
ens vegne foreningen en tak, for
di den altid havde været levende

interesseret i byens udvikling og 
gang på gang været med til at 
fremme den. Foreningen havde 
gjort sit til at få oprettet telefon
selskab, få havnen udvidet, post
gangen forbedret, øget gadebe
lysningen og på det sidste været 
stærkt engageret i drøftelsen af 
centerplanen.

Borgmesteren overdrev langt 
fra. Handelsstandsforeningen 
havde gjort en indsats, der strak
te sig meget videre. Vigtigst var 
dét, den havde udrettet for han
delsskolen og erhvervsrådet. Al
ene det at få dem oprettet og ført 
frem, til det offentlige overtog 
det økonomiske ansvar for dem, 
var tilstrækkeligt til at sikre Han
delsstandsforeningen en plads i 
Kolding bys historie.
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