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Set. Georgs gilderne  
i K olding
a f H. W. Riis

Set. Georgs gilderne består af en 
kreds af »gamle spejdere«, der ar
bejder videre i spejderbevægelsens 
ånd.

Bevægelsen startede i Køben
havn, hvor tre tidligere divisions
chefer, grosserer Erik Sjøquist, 
kaptajn Heiberg Jürgensen og 
grosserer Erik Dahl fik samlet 
»gamle spejdere« til en sammen
slutning.

Set. Georg er spejdernes skyts
helgen, og de gamle håndværker
gilder var præget af sammenhold 
og gode love, så den nye sam
menslutning fik navnet »Set. 
Georgs gildet«.

I december 1933 blev der også 
startet et gilde i Åbenrå, og snart 
fik man i Kolding interesse for be
vægelsen.

Fire »gamle spejdere«, ing. Hjort 
Lorentzen, optiker H. W. Riis, 
bankass. Svend Knudsen og trops
fører Ole Eff blev optaget som 
brødre i Åbenrå og oprettede 1. 
Set. Georgs gilde i Kolding, den 
17. august 1934. Gildemester blev

Hjort Lorentzen, kansler H. W. 
Riis og skatmester Svend Knud
sen.

I de kommende år kunne man 
glæde sig over større og større til
slutning, og bevægelsen bredte sig 
først til nabobyerne og senere over 
hele landet. Denne fremgang skyl
des ikke mindst de første dygtige 
gildemestres indsats. Af disse bør 
nævnes Hjort Lorentzen, kaptajn 
Heiberg Jürgensen, købmand C. 
C. Knudsen, købmand Jens Fei- 
rup og akkvisitionschef Hans J. A. 
Krog.

Besættelsesårene styrkede sam
menholdet, og som tiden gik, blev 
Kolding-gildet så stort, at en de
ling blev ganske naturlig. Man har 
i øjeblikket 5 gilder, hvoraf to 
også har tidligere pigespejdere 
som medlemmer.

Gilderne interesserede sig lige 
fra begyndelsen meget for huma
nitært arbejde, hvortil man skaffe
de midler ved diverse arrangemen
ter, hvor brødrene gjorde en stor 
personlig indsats.

Gildebrødre startede således 
»Spejdernes og væbnernes frivilli
ge bloddonorkorps« og var med til 
oprettelsen af »Luftmeldekorpset«. 
Begge institutioner er nu landsom
fattende.

Ved mange arrangementer, ikke 
mindst de festlige »Bømehjælpsda- 
ge«, skaffes et overskud, som kom
mer mange til gode, bl. a. Børne
nes Vel, spejderkorpsene, gilder
nes hjælpearbejde m. fl.

Mange gange er der sendt glade 
børn i sommerlejre. Først i lejede 
huse, senere i gildernes eget hus 
»Frydenborg«.

Man havde et byggefond på ca. 
90.000 kr., hvoraf der blev skæn
ket halvdelen til »Socialfilantro
pisk Byggeselskab«, hvis protektor 
var borgmester Beirholm. Til gen
gæld fik gilderne nogle barakker 
af træ, hvoraf »Frydenborg« blev 
bygget. Efter indvielsen i 1956 er 
huset blevet brugt til sommerlejre 
til glæde for mange børn, og hvert 
år sender gilderne 20-25 handi
cappede på lejr i 8 dage.
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Ridderhallen i Kolding 1940.
Bageste række fra venstre: 
2) Aksel Tranberg, 4) Friis 
Olesen, 5) C. C. Knudsen, 10) 
Valdemar Thor sen, Åbenrå. 
Mellemste række fra venstre: 
1) Erik Mortensen, 2) Sigfrid 
Deleuran Nielsen, 4) Hans 
J. A. Krogh, 5) Jens Bugge 
Jensen, 13) Ditlev Petersen. 
Forreste række fra venstre: 
1) Halvor W. Riis, 2) Henry 
Jensen, 4) Heiberg Jürgensen, 
5) Bach, Odense, 6) Harald Pe
tersen, København, 7) Sophus 
Kjær, Fredericia.



Gildehalleme blev i mange år af
holdt på byens hoteller, men for 
nogle år siden lejede man et hus i 
Katrinegade af Kolding Kommu
ne. Huset var i meget dårlig stand, 
men gildebrodrene, hvoraf mange 
er dygtige håndværkere, gik frivil
ligt i gang med en omfattende re
staurering, og efter et imponeren
de arbejde er huset ikke til at ken
de igen. Der er garderobe, festlo
kale og gildehal.

For nogle få år siden købte gil
derne huset, og her samles hvert af 
de 5 gilder til møde en gang om 
måneden, ligesom der holdes ud
valgsmøder m. m. Der er i øjeblik
ket 250 gildebrødre.

Et gilde ledes af en gildemester, 
en kansler (sekretær) og en skat
mester (kasserer). Byens gilder le
des af stadsgildemesteren samt 
dennes embedsmænd, og distrik
tet, der omfatter de syd- og søn
derjyske gilder ledes af provinsial- 
mesteren. I spidsen for alle landets 
gilder står landsgildeledelsen.

Når man som jeg, har været med 
fra gildernes meget beskedne start 
og har oplevet udviklingen gen
nem årene, kan man kun glæde 
sig over, at så mange gildebrødre 
stadig samles om vor ide og den
nes idealer, og jeg er overbevist 
om, at gilderne stadig vil bestå 
fremover -  til gavn og glæde for 
mange både inden for og uden for 
gilderne.

Fra Børnehjælpsdagene 17., 
12., og 13. september 1953. 
På billederne sesßere kendte 
personer, bl. a. redaktør 
(borgmester) Søren M. Jen
sen, politimester Vagn Bro, 
Køge, konditor Bertram 
Knudsen, Saxildhus og lek
tor Karl Olsen.
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