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En ballade
om Karolines Mælkepop
af Ib Borg Mogensen

Ak, vi stakkels små mennesker på jorden. 
Hold os i hånden, én eller anden.

Samuel Becket.

Niels Dreschel fortalte selv om 
mælkepoppernes start: »Jeg sad 
på en restaurant, da jeg fra bordet 
ved siden afhørte to herrer snakke 
om muligheden af at starte en 
serie af mælkepopper. Spontant 
rejste jeg mig, gik over og præsen
terede mig og sagde, at jeg havde 
hørt, hvad de talte om, og at jeg  
netop var ifærd med at ville starte 
en serie af mælkepopper, -  om det 
måske ikke var bedre at samarbej
de end at konkurrere?«

Det gik, som Dreschel rimeligvis 
havde regnet med, og som vi, der 
kendte ham, vidste, at det måtte 
gå: Der blev bidt på krogen, og 
det var begyndelsen til Karolines 
Mælkepopper, således som de i lø
bet af 1963 blev åbnet ud over 
Danmark, i Ballerup, Frederiks
berg, Ålborg, Vejle, Esbjerg og 
Kolding. At valget bl. a. faldt på 
Kolding, skyldtes uden tvivl vores 
dynamiske mejeridirektør Carlo 
Bæk, der forstod at tale sin bys 
sag og også at give et initiativ en 
grundig opbakning.

Formålet med Karolines Mælke
popper var på den ene side at lave 
alkoholfri ungdomsrestauranter, 
hvad der givet var et behov for, og 
ved siden af at gøre propaganda 
for mælkeprodukter. Poppeme 
blev indrettet meget lækkert, arki
tekttegnede, og der blev ikke spa

ret på noget m.h.t. udstyret, hver
ken hvad angik maskiner til frem
stilling af de forskellige milk
shakes som udstyret til afspilning 
af musikken. Simpelt hen det bed
ste, der kunne fås for penge.

Den daglige forretning skulle 
forestås af en forretningsfører, og 
et lykkeligt valg faldt her i Kol
ding på Lizzi Mathiesen. På en el
ler anden dunkel måde kom Dre
schel i forbindelse med mig og 
foreslog mig at blive underhold
ningsleder. Jeg  var på den tid læ
rer på Set. Nicolai skole, og ved si
den af fælleslærerrådsformand og 
medlem af bøme- og ungdoms
værnet, så selvom jeg syntes, at 
det lød interessant, besluttede jeg 
mig til at sige et afgjort nejtak til 
tilbudet, da jeg skulle møde Dre
schel og Tørk Haxthausen på Sax
ildhus. Det vil næppe undre no
gen, der kender de herrer, at det 
tog dem mindre end 8 minutter at 
overtale mig, og at jeg gik hjem 
fra dem fyldt med begejstring og 
forventning. Dog havde jeg stillet 
én betingelse, -  jeg skulle ikke 
være underholdningsleder, men 
medlem af et team. Vores opgave 
skulle være at lave forskellige ar
rangementer for de unge, hjælpe 
med at få det hele til at glide og 
måske også hjælpe dé unge, der 
havde vanskeligheder. Team ’et

kom til at bestå af en kvindelig 
klubmedarbejder, en journalist, en 
yngre lærer og mig.

Så oprandt den store dag. Borg
mesteren var til stede og skålede i 
milkshake, nobiliteterne applau
derede, alt tegnede lyst, og så lå en 
hverdag foran os.

Vi fik fra begyndelsen af godt 
besøg og blev hurtigt tilflugtssted 
for blandt andet en flok unge, 
hvoraf nogle tidligere havde gjort 
tilværelsen broget for beboerne 
omkring en kaffebar i Sønder
gade.

Dreschel havde givet én forskrift 
for livet i Poppen: De unge men
nesker er almindelige, pæne unge 
mennesker, når de bare får unifor
men, dvs. læderjakken, af. Derfor 
var der garderobetvang.

Den linie, Dreschel havde ud
stukket, harmonerede godt med 
de erfaringer, jeg havde gjort i for
bindelse med starten af Socialt Bo
ligbyggeris ungdomsklubber i Kø
benhavn, dengang, da man talte 
meget om klubberne som »de var
me gadehjørner«, et sted, hvor 
unge kunne mødes i uforpligtende 
fællesskab. Vores team fungerede 
imidlertid ikke særlig godt. Lære
ren så vi kun et kort glimt af ved 
indvielsen, men trods flere opfor
dringer viste han sig ikke mere i 
Poppen. Dog huskede han at hæve

18



sin løn nogle måneder, indtil den 
blev stoppet. Klubdamen var en 
passioneret tilhænger af disciplin 
og søgte at lære os, hvorledes 
unge mennesker skulle behandles 
og efter at have forladt os i kræn
ket protest, karakteriserede hun 
ved et såkaldt samarbejdsmøde 
Poppen med ordene: »Enhver by 
må have en kloak«. Journalisten 
havde den bedste vilje af verden 
og gjorde sit bedste, men det er 
ikke altid nok.

Man må gøre sig klart, hvem 
nogle af de unge var og hvordan, 
de havde det. Når de sad med læ
derjakken på, var det en beskyttel
se af den identitet, de kæmpede så

bravt for at få, og når de slentrede 
ind i poppen, bredbenede som bif
fens westernhelte og »HELLS 
FELLOWS« i rødt cykellak på 
ryggen, var det en rørende appel 
om accept, der fortalte en masse 
om den unges behov og drømme. 
Det kunne ikke nytte, at man gik 
hen til dem og sagde: »Se så at 
komme ned i garderoben med den 
læderjakke. Du må ikke have den 
på her!« Det var at provokere 
ham, at sætte ham i en situation, 
hvor han ville tabe ansigt overfor 
kammeraterne og pigerne, hvis 
han opførte sig som den lydige og 
artige dreng, Hvis man derimod 
gik hen og sagde: »Pyh, her er sør-

me varmt i aften. Desværre er der 
vist ikke plads i garderoben lige 
nu, men der er nogen, der er ved 
at gå, så hvis du kigger ned om 7 
minutters tid skulle der nok være 
mulighed for en bøjle«. Så kunne 
man gå sin vej og siden vogte sig 
for at kigge derhen og være sikker 
på, at om lidt ville fyren rejse sig 
og hænge jakken ned.

Efter at team’et, hvoraf et med
lem ville regere med karantæner, 
et andet aldrig viste sig og et tredie 
blev truet med tæv af de unge, var 
opløst, gik det fint. Æ ren herfor 
tilkom 100 % Lizzi Mathiesen og 
hendes nærmeste hjælper Gerda 
Dulkiewiez. Disse to kvinder viste
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sig at være i besiddelse af en na
turlig pædagogisk indføling og 
forståelse for omgangen med unge 
mennesker og en smittende hu
mor, der gød olie på mangen en 
konflikt under optræk, og dertil 
kom, at Lizzi Mathiesen havde en 
latter, der kunne få ruderne til at 
klirre hele Låsbybanke rundt og 
endog overdøve musikken, der el
lers var høj nok. Lizzi Mathiesen 
var meget bevidst m.h.t. sit arbejde, 
og blandt andet håndhævede hun, 
at gardinerne altid skulle være 
trukket fra, således at man udefra 
kunne følge, hvad der foregik i 
Poppen.

Og der foregik jo  en hel del. 
Dels havde vi hver uge pladepræ
sentation -  dette var før program 
III udfoldede sig for alvor, -  vi 
havde pladekonkurrencer af for
skellig slags, -  vi indtalte nyheds
bånd, der iøvrigt kørte i popperne 
over hele landet som en særlig 
Kolding-service. Vi fik indrettet 
lokalerne ovenpå med en lille 
scene, hvor vi afviklede forskellige 
initiativer, en filmklub (16 mm), 
som vel egentlig var udgangs
punktet for den nuværende Kol
ding Filmklub; vi havde en studie
kreds over musikformer, holdt 
børnefester, diskussionsaftener og 
på Mathies’ initiativ bl. a. en form 
for erhvervsvejledning. Poppen 
stod også som arrangør af koncer
ter; vi lancerede Peter Belli på dis
se breddegrader under vældig op
mærksomhed og to betjente til at 
regulere trafikken forbi Poppens 
smalle hjørne i Blæsbjerggade. Pe
ter Belli blev Poppens synderlig 
gode ven, og vi forsynede ham 
med bugnende madpakker, da 
han på et tidspunkt sad i Kolding 
arrest som gidsel for det ny hash
hysteri, der, som det hed i retsbe
læringen, tillagde ham et særligt 
ansvar som ungdomsidol. Vi hav
de en mægtig koncert i K.I.F. hal
len foråret 1966 med Brian Poole 
and his Tremeloes og masser af 
små hysterisk grædende nymfer. 
På det tidspunkt havde et ung

dommeligt publikum provokeret 
af parkbetjente smadret inventaret 
i Tivolis koncertsal i forbindelse 
med en Rolling Stones koncert. 
Jeg havde derfor i forvejen nogle 
svære forhandlinger i Århus om 
ansvaret for møblementet, men ar
rangementet blev afviklet med fy
sisk støtte af store brede mænd fra 
kegleklubben og med et løfte fra 
Brian Poole om, at han ikke 
sprang ned fra tribunen til de hul
kende nymfer. Jeg kom ude fra 
byen fra en byrådssammenkomst i 
mit bedste tøj og a f uforklarlige 
grunde med en bidetang i jakke
lommen. Stemningen var på koge
punktet, lempeligt holdt i skak af 
keglemændene, men da Brian 
Poole under et lille stykke kam
mermusik »Touch Me« blev over
vældet af følelserne og sprang ned 
til småpigernes orgasmer, gik sa
len amok. Brian Poole dansede 
frem med lange glidende skridt i 
midtergangen, og de billige plad
ser bag i salen rullede frem som en 
vesterhavsbrænding. Af helt ufor
klarlige grunde gik hans mikro
fonledning imidlertid pludselig 
over, og dermed gik gassen af bal
lonen i alleregentligste forstand. 
Han var rasende! Det var en dejlig 
og uforglemmelig aften.

En af mine store oplevelser i 
Poppen var en aften, hvor vi skulle 
have haft et orkester fra Sjælland. 
Imidlertid brød deres bil sammen 
på Fyn, og så stod vi der med 
solgte billetter og masser af for
ventningsfulde unge. Lizzi Ma
thiesen vidste imidlertid altid råd 
og fik fat i et udmærket lokalt or
kester, der kun led under den mo
mentane mangel, at deres trom
meslager havde vagt på Telegra
fen til kl. 23. Men de havde trom
mesættet med, og jeg bad selvføl
gelig om at få lov til at lege med. 
Jeg har i sin tid lært at slå på lil
letromme hos den kgl. livgarde, 
og bongotromme havde jeg lært 
hos Bernhard Christensen. Dertil 
havde jeg en hemmelig drøm om 
at komme til at spille i band. De

unge troede først, at det var min 
spøg, derpå at de stod overfor et 
fremskredent tilfælde af præsenili
tet -  oldingen var jo  lektor, by
rådsmedlem og i repræsentantska
bet for Sønderjyllands Symfonior
kester. Da ingen kunne tage dét 
alvorligt, gav de efter og lod mig 
lege med. Jeg havde nogle pragt
fulde timer indtil deres egen per
cussionist dukkede op, og jeg op
nåede endda at blive rost for mine 
soloer af disse tolerante og over
bærende unge mennesker.

Således gik dagene og især afte
nerne med stor glæde og ro og til
fredshed. Om eftermiddagen kom 
en del teen-age-piger, der fik pen
ge for at gå tur med folks små
børn, og vi måtte indrette et lege
hjørne med bamser og Lego til 
småbørnene. Om aftenen var der i 
almindelighed godt besøg, og de 
problemer, der havde været lige i 
starten, var væk som dug for so
len. Tværtimod var de barske læ
derjakker blevet den faste stamme, 
der hjalp vore piger med at slæbe 
tunge kasser, skiftedes til at passe 
musikanlægget og til at holde or
den på de aftener, hvor der var ar
rangementer, der trak ekstra man
ge til. Til gengæld havde de det 
beskedne privilegium at måtte gå i 
køkkenet og sidde ved det lille 
bord derude og drikke kaffe ad li
bitum.

Omsætningen kunne godt have 
været bedre. Der er det særlige 
ved mælkedrinks, at de indehol
der en masse proteiner, og pro
teiner mætter, og havde man 
drukket én shake, havde man fået 
nok for den aften, i modsætning 
til øl, der giver tørst og hvor den 
ene øl kalder den næste med sig 
osv. Imidlertid var vores økonomi 
knap så dårlig, som rygter og øn
sketænkning påstod.

Byen var nemlig ikke særlig be
gejstret for Mælkepoppen, og snak
ken løb, efter princippet, at man 
havde hørt om én, der kendte én, 
der havde læst om én, hvis fætter
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kendte én, hvis onkel havde set et 
billede af Tordenskjold.

Vi blev anklaget for, at de unge 
mennesker ikke kom i ungdoms
klubberne, men gik ned til os i ste
det for, og at karantænevåbenet 
dermed mistede sin værdi som 
middel til at opretholde den vær
difulde disciplin. Langt hen i 
1966 kunne man høre byrådsmed
lemmer beklage sig over, at kom
munen understøttede sådan et 
foretagende, til trods for at Mælke
poppen aldrig fik nogen form for 
støtte fra kommunen, hverken mo
ralsk eller økonomisk.

En sommer midt i 60’erne gik 
det for alvor løs i Koldings gader. 
Baggrunden var, at tyske læder
jakker, halbstarke, på knallerter 
havde slået sig ned på camping
pladser ved Fredericia, medbrin

Mælkepoppen på hjørnet af Blæsbjerggade og Låsbygade.

gende masser af spiritus og ude ef
ter, hvad man i tidens sprogbrug 
nænsomt betegnede som friskt 
kørvel. Måske var der blandt pi
gerne på de kanter en vis svaghed 
for det fremmedartede, -  i det 
mindste rykkede de fredericianske 
rockere ud med Olaf Rye i tanken 
og cykelkæder i hænderne, og ef
ter et større slag måtte de halbstar
ke fortrække sydpå og nåede til 
Kolding, hvor der var forhøjet be
redskab. Fredericianerne havde 
stadig noget at hævne, og i nogle 
aftenlige gadeslag i Kolding, hvor 
der bl. a. blev antændt benzinbål i 
gaderne til kildrende fryd og for
argelse for en tusindtallig tilskuer
skare, var deltagerne hovedsagelig 
tyskere og fredericianere. Før sla
get brød løs, ringede fru Mathie
sen til politiet og aftalte, at vi luk

kede Poppen sålænge den malør 
stod på, således at vi ikke ville 
kunne komme til at fungere som 
base eller hellested for trætte kom
batanter. Poppen var således slet 
ikke part i slaget, der alligevel i 
byen og pressen blev omtalt som 
balladen ved Karolines Mælkepop.

Vi havde i Poppen det bedste for
hold til og samarbejde med poli
tiet, og det betød, at da vi i 1967 
søgte om udvidet åbning om lør
dagen fra kl. 24 til kl. 01, var man 
meget positiv og bevilgede det 
straks. Desværre foreslog man 
også fra politiet, at vi for det gode 
formåls skyld skulle søge øko
nomiudvalget om fritagelse for be
villingsafgiften på 500 kr., og det 
gjorde vi så. Sagen var, at kl. 24 
var meget tidligt at lukke sommer
aftener, og at de unge, når vi luk
kede, gik på restauranter, hvor der 
udskænkedes spiritus. Økonomi
udvalget var imidlertid af en an
den mening og svarede på ansøg
ningen, at man tværtimod havde 
bedt politimesteren undlade at 
give os den ønskede ekstra lør
dagstime. Jeg talte med borgme
steren om sagen, og han hørte ven
ligt og tålmodigt på, men ikke ef
ter, og da jeg med beværterloven i 
hånd rejste sagen i byrådssalen, 
fik jeg at vide, at de unge menne
sker kun havde godt af at gå i seng 
kl. 24 lørdag aften, og at det iøv- 
rigt ikke var tilladt at udskænke 
spiritus til unge under 18 år, så 
det skete ikke, -  i det mindste ikke 
i Kolding. Med dette festlige ud
sagn fra sædvanligvis velunderret
tet kilde, endte debatten. Vi skulle 
fremdeles lukke kl. 24 på lørdage 
til almindelig glæde for kvarterets 
værtshuse.

I midten af 60’eme kom narko
tikaen, dog i begyndelsen først og 
fremmest som en rygtebølge. Der 
gik frasagn om, at hele gymnasie
klasser sad høje og udslukte af 
kaktusfrø og ristede bananskræl
ler for ikke at tale om hash uden 
at kunne svare på de simpleste 
spørgsmål om Kierkegaards angst
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eller 5’te deklination og Keplers 
love. Rygterne placerede hurtigt 
Poppen i focus, og af byrådskol
leger blev jeg foreholdt, at de unge 
mødtes i Poppen og røg hash, »for 
hvad skulle de ellers komme der 
efter?« Nu havde en mindre grup
pe af psykologer, Karen Berntsen 
og John Andersson m. fl. førend 
det for alvor blev aktuelt herhjem
me, med baggrund i erfaringer fra 
Sverige, hvor narkotika og sniffing 
har været et problem siden den 2. 
verdenskrig, holdt studiegrupper 
og seminarer, og jeg kunne herud
fra bl. a. fortælle, at hashrygning 
gav en overordentlig karakteri
stisk lugt, og at der ikke blev røget 
hash i Poppen. Dernæst hævdede 
man, at Poppen var udsalgssted for 
hash, hvilket jeg ligeså klart kun
ne tilbagevise, da Lizzi Mathiesen 
og jeg i projektørernes klare skær 
havde godt indblik med, hvad der 
foregik i Poppen og dertil en for
træffelig hjælp af de unge, der 
ikke ønskede Poppen infiltreret 
med hash. Endelig påstod man at 
Poppen var det sted, hvor de unge 
mennesker mødtes, før de gik hen 
og foretog selve handelen andre 
steder. Rygterne gik, og jeg blev 
sågar ringet op fra København af 
en af mine gamle venner i ung
domsklubbevægelsen, dergrinende 
og noget forundret spurgte, hvad 
jeg egentlig gik og lavede i Kol
ding, for klubfolk fra hele landet 
havde været til møde, og dér havde 
en fremtrædende lokalpolitiker 
udråbt mig til offentlighedens 
fjende nr. 1 og sagt, at det ikke var 
nemt at bekæmpe narkotikaens fa
rer med en bømeværnsformand, 
der gik ind for anvendelsen. Som 
et udtryk for stemningen kan jeg 
nævne, at på et møde om narko
tika, afholdt af Vejle Amts Bøme- 
værnsforening, fortalte politiets 
expert på narkotikaområdet, at 
antallet afbrudte lærekontrakter i 
Kolding var steget til 40 % på 
grund af hash. Nu vidste jeg, at 
landsgennemsnittet for brudte læ
rekontrakter gennem mange år

havde været 25 %, og da jeg som 
formand for arbejdsformidlingen 
undersøgte sagen i vores lærlinge- 
afdeling, viste det sig at Koldings 
gennemsnit endog var særdeles 
lavt, nemlig 19 %. Foreholdt disse 
tal svarede politiexperten at han 
mente at have hørt sine tal »et eller 
andet sted«, og det skinnede igen
nem, at mine oplysninger gjorde 
mig mistænkelig. Havde Christian 
d. 4 ’s Lov mod Troldtøj fra 1617 
stadig været gældende, var såvel 
Lizzi Mathiesen som jeg havnet på 
bålet, men en blødagtig eftertid 
reddede os for den skæbne. Også 
Maren Splids blev brændt på 
grund af sladder.

Indgangskanalen for hash til 
Kolding var iøvrigt i de år en af 
vore mellemtekniske uddannel
sesinstitutioner, der fik stoffet fra 
Esbjerg til en dagspris mellem 6 
og 8 kr.

Medierne tabte imidlertid inter
essen for hash’en som det store 
dyr i åbenbaringen, og en mere 
saglig debat kunne føres om den 
uomtvistelige fare, der truer fra de 
hårde stoffer, men når jeg nu efter 
15 år tænker tilbage på den dis
kussion, der blev ført om narko
tika i midten af 60’erne, tror jeg, 
det bliver vanskeligt i dette år
hundrede at finde noget sagsom
råde, der her i landet i så høj grad 
er blevet drøftet på en baggrund 
af fordomme og uvidenhed. Det 
gjaldt selvfølgelig ikke alene Kol- 
ding.

Der var i slutningen af 60’erne 
påbegyndt forhandlinger mellem 
Mejerikontoret i Århus, der stod 
for Poppeme landet over, og slag
teriorganisationerne med henblik 
på et samarbejde til bedring af 
Poppernes rentabilitet og yderli
gere propaganda for dansk land
brug. Planerne var i virkeligheden 
en foregribning af Burger Kings 
Whopper-imperium, men dansk 
kvalitet på danske hænder. Kol
ding Poppen, som havde vist stor 
stabilitet med Lizzi Mathiesen 
som forretningsfører, var stærkt

på tale som prøveklud for eksperi
mentet, men sådan gik det ikke.

Et lokalt konsortium havde store 
planer på Låsbybanke og gjorde 
mange og forskelligartede forsøg 
på at erhverve bygningen og skabe 
uro omkring os. Således kunne 
man f. eks. en søndag læse i Jyd- 
ske Tidende, at Poppen skulle 
flytte ud til K.I.F. hallen, men 
Mejerikontoret kunne oplyse, at 
man der intet kendte til planerne, 
der var et ubeføjet udslag af lokale 
ønskedrømme. På Mejerikontoret 
i Århus var man ikke indstillet på 
hverken at lukke eller sælge. Kon
sortiet havde imidlertid sit myce
lium langt ind i politisk indflydel
sesrige kredse, og henvendelser 
om den bekymring, store kredse af 
borgerne nærede ved denne la
stens hule, gjorde udslaget. I min 
urimelige naivitet søgte jeg ganske 
vist at forhale dødskampen bl. a. 
ved at få en sagkyndig læge fra 
Sundhedsstyrelsens Narkotikaud
valg over og se på vores forhold, 
men trods en kraftig anbefaling 
blev Poppen lukket definitivt i 
1969.

I lokalerne blev åbnet en restau
rant med spiritusbevilling, og der
med var aktiviteterne på Låsby
banke bragt på et niveau, som 
kunne forstås og accepteres af 
borgere og byråd.

Som vor store digter sagde: »01 
er øl«. Skål for årets by!
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