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Kolding-begivenheder
1980/81
af Birgitte Dedenroth-Schou

SEPTEMBER 1980

Budgetforlig. Der indgås forlig 
mellem partierne Socialdemokra
tiet, Venstre og Socialistisk Folke
parti om budgettet for 1981. Skat
teprocent (16,2) og grundskylds
promille (4,2) bibeholdes.

Varmeplanlægning. Byrådet 
vedtager i princippet at hente 
spildvarme fra Skærbækværket til 
Kolding i stedet for at opføre et 
kulfyret kraftvarmeværk på Kol
ding havn. Det indebærer, at der 
skal etableres en 10 km lang 
transmissionsledning fra Skærbæk
værket til Kolding.

Byrådet vedtager desuden fra 1. 
oktober 1981 at blive medlem af 
Naturgas Syd. I følge samarbejds
aftalen skal kommunen årligt af
tage 51,9 mill m3 gas (beregnet for 
1985).

Renovationskonflikt. 28 time
lønnede renovationsarbejdere, 
indleder strejke, fordi lønnings
nævnet underkender en bonusaf
tale indgået mellem dem og Kol
ding kommune om en forhøjelse 
af deres timeløn med kr. 5,67. Der 
gennemføres blokade mod For
brændingsanstalten på Skamling- 
vejen og lossepladsen i Seest. 
Strejken varer i 3 uger og ophører 
først, da man når til enighed om 
en ordning hvorefter de timeløns

ansatte renovationsarbejdere en
gageres af et privat firma (KIRAS) 
til udførelse af det arbejde, de 
tidligere har udført for kommunen 
og dermed kan sikres den højere 
løn. Ordningen betyder en merud
gift for kommunen på 1 mill. kr. 
årligt.

Karl Gustav Hansens 50 års ju 
bilæum som sølvsmed markeredes 
af Kolding Kunstforening med en 
retrospektiv udstilling af hans ar
bejder i den nyrestaurerede slots
kirke på Koldinghus. Samtidig 
udstilledes grafik af Bendt Thoft 
Nielsen.

R  estaureringsproj ek t færdigt. 
Byggeudvalget vedr. restaurering 
af Koldinghus fremlagde for of
fentligheden det endelige projekt 
til slottets restaurering, der er ud
arbejdet af arkitekterne Inger og 
Johannes Exner.

Sygehusbørnehave og nye rønt
genrum på Kolding Sygehus tages 
i brug.

Lukketid. 40 butikker i Kolding 
city ændrer aftenlukketid til kl. 
17.00.

OKTOBER 1980

Udvidelse a f Teknisk Skole. Af
leveringsforretning for ny EFG- 
fløj på Teknisk Skole med et brut
toareal på 6000 m2.

Rocker-uro mellem grupperne 
Bad Company i Seest og Flak
kerne på Vejlevej.

Ny administrationsbygning i 
Bredgade, der skal rumme økono
misk forvaltning blev udbudt i li
citation. Summen af de laveste 
bud blev knap 9,3 mill. kr. Arki
tekter på byggeriet er firmaet 
Holm & Andersen, Kolding.

NOVEMBER 1980

Menighedsrådsvalgene 4. no
vember. Der var kampvalg i 7 
sogne i Kolding kommune. I 
Brændkjær sogn vandt den social
demokratiske liste et mandat på 
bekostning af den fælleskirkelige 
liste, der dog fortsat har flertal. 
Der var også opstillet en ung
domsliste, men den blev ikke re
præsenteret. Sdr. Stenderup sogn 
havde ikke haft valg i 35 år, men 
her opnåede man ved kampvalget 
en stemmedeltagelse på 45 %, det 
højeste i Koldingområdet. Den 
kirkelige fællesliste, der har fler
tal, vandt et mandat fra den soci
aldemokratiske liste.

I Set. Nicolai sogn skulle man 
have valg, fordi antallet af menig
hedsrådsmedlemmer var skåret 
ned fra 15 til 13 p.g.a. udskillel
sen af Simon Peters Sogn. Den so
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cialdemokratiske folkekirkeliste 
fik to mandater, den upartiske li
ste to, fælleslisten for indre mis
sion, KFUM m.m. 4 (mod tidli
gere 6) og den grundtvigske liste 5 
(mod tidligere 4). Ny formand 
blev en repræsentant for denne li
ste, bogtrykker Erling Fuglsang. I 
Seest sogn bragte kampvalget in
gen ændringer. Fælleslisten vandt 
et mandat fra den socialdemokra
tiske liste, men en socialdemokrat 
blev valgt på fælleslisten.

I Kristkirkens sogn flyttedes et 
mandat fra den fælleskirkelige- 
grundtvigianske liste til den liste, 
der er dannet af indre mission, 
KFUM og K samt FDF/FPF. 
Denne liste fik flertallet i menig
hedsrådet. I Sdr. Bjært fik fællesli
sten 6 mandater, den grundtvigske 
liste 2 stemmer. I Bramdrup sogn 
fik den fælleskirkelige liste 4, den 
grundtvigske liste 4 og den social
demokratiske 1. Stemmedeltagel
sen ved menighedsrådsvalgene lå 
fra 9 % i Kristkirkens sogn til 45 
% i Sdr. Stenderup.

Slotskirken på Koldinghus ind
viedes officielt den 18. november 
med uropførelse af Henning Chri
stiansens komposition Grønt- 
Multi-Musik-Sjov. Frans Rasmus
sen dirigerede de 12 forskellige 
amatørmusikensembler fra Kol
ding, der medvirkede i forestillin
gen. Ursula Reuter Christiansen 
stod for scene og kostumer og vi
ste samtidig en udstilling af male
rier og tegninger inspireret af Kol
dinghus.

Lyshøj allé åbnedes på stræk
ningen fra Skolebakken til Nr. 
Bj ærtvej.

Kolding Sygehus markerede 7. 
november sit 100-års jubilæum. 
Der blev i denne forbindelse ud
givet et jubilæumsskrift og mod
tagne gaver blev hensat til et ny
oprettet fond »Personalefonden 
ved Kolding Sygehus«.

R E V A  indviet i nye lokaler. Re
valideringsinstituttet, der tidligere 
har været selvejende, men i maj

Tuschtegning af Ursula Reuter Christiansen.

1979 overgik til amtskommunalt 
regi, har fået lokaler i Klostergår
den stillet til rådighed af Kolding 
kommune. De nye lokaler giver 
plads til 18 beskyttede arbejds
pladser og 12 klienter i den nye 
arbejds tes tafdeling, den første i 
amtet. Optræningsafdelingen har 
fortsat til huse på Værkstedsvej.

Åbent hus i Klostergården byg
ning I og II, der rummer lokaler 
for mindre erhvervsvirksomheder, 
en række sportsklubber, REV A 
og Kolding-afdelingen af Amts
centralen for undervisnigsmidler.

Husbåden på Kolding fjord gik 
på grund efter en kraftig efterårs
storm, hvorefter ejerne besluttede 
at gå i land. I april 1981 fastslog 
retten i Kolding, at det er ulovligt 
varigt at placere en husbåd på sø
territoriet.

Ny sognepræst i Set. Nicolai 
kirke. Pastor Knud Holm afløste 
Anker Sølling.

DECEMBER 1980

Musikforeningen a f 1880 fej
rede sit 100 års jubilæum  med en 
festkoncert med pianistinden As- 
sia Zlatkowa. Der udsendtes også 
et jubilæumsskrift.

Nyt industriområde. Byrådet 
vedtog at udlægge et areal nord 
for Bramdrupdam til industriom
råde for ekstraordinært store regio
nale virksomheder.

Arbejdsløshed. En opgørelse fra 
10. december viste, at arbejdsløs
heden i Kolding på et år er steget 
med 25 %.
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JANUAR 1981

Nyt forbrændingsanlæg. Det før
ste spadestik toges til det store 
fælleskommunale forbrændings
værk ved Bronzevej, der er projek
teret af firmaet Bruun og Søren
sen, Århus.

Handicapår. 1981 er udnævnt 
til internationalt handicapår. Da 
de samvirkende invalideorganisa
tioner boykottede den nationale 
komité i protest mod socialind
komsten etableredes i Kolding en 
alternativ handicapkomité med re
præsentanter fra en række lokale 
handicaporganisationer.

Jydske Tidende sammenlagde 
Kolding- og Haderslevudgaven, 
hvilket betød en væsentlig reduk
tion af lokalstoffet. Søndagsudga
ven fortsætter dog som hidtil.

FEBRUAR 1981

Gadegennembruddet fra Søn
dergade til Bredgade og tunnellen 
fra Holmsmindeparkeringsplad
sen til Klostergården vedtages en
deligt i byrådet.

Åbent Aus-arrangement i Klo
stergårdens bygning V I-IX  tilret
telagt af den kulturelle forvalt
ning. I forbindelse hermed udga
ves »Klostergårds Avis«.

Am tets pensionat fo r  handicap
pede på Brunebjerg toges i brug. 
De første beboere kom fra det tid
ligere pensionat Øst på Kolding- 
fjord.

M ARTS 1981

Årets by. Kolding blev af Mor- 
genavisen Jyllandspostens dom
merpanel udpeget til Årets by, 
fordi Kolding har gjort og gør en 
ganske særlig indsats for at for
bedre erhvervslivets vilkår og for 
etablering af nye virksomheder.

Specialarbejderskolen indviede 
ny skolefløj på 1890 m2. Skoletil
bygningen omfatter to praktikhal

ler til bygge- og anlæg, fem teori
lokaler m. m.

Aviskonflikten som følge af 
lockout på dagbladsområdet be
gyndte 26. marts og varede i ca. 4 
måneder.

Jydsk Telefon tager ny fuldau
tomatisk mellembys central i 
brug.

APRIL 1981

Kolding Kunstforening vedtog 
at overdrage sin kunstsamling til 
et kunstmuseum på Trapholt. 
Trapholt ejedes tidligere af tand
læge dr. G. Lind, der i 1972 skæn
kede hele sin ejendom til Kolding 
kommune mod at der her oprette
des et kunstmuseum. Kommunal
bestyrelsen, bortset fra frem- 
skridtspartiet, godkendte aftalen 
mellem Kolding Kunstforening og 
Kolding Kommune om oprettelse 
af et kunstmuseum på Trapholt.

Røde Kors plejehjem. Prins 
Henrik nedlagde grundstenen til 
et plejehjem for unge handicap
pede på Sjællands vej. Hjemmet 
har været planlagt i 15 år.

Handicap høring blev arrangeret 
af Kolding handicapkomite og 
drejede sig især om handicappedes 
brug af de kollektive transport
midler.

MAJ 1981

Årets by festligheder. Den 16. 
maj afsløredes æresflisen på Axel- 
torvet. Borgmester Bent Rasmus
sen modtog fra Jyllandsposten en 
gave på 50.000 kr. som han vide- 
regav til formanden for Kolding 
Erhvervsråd, direktør Jørgen 
Houmann, til oprettelse af et 
fond, der årligt kan give en præ
mie til dem, der gør en særlig ind
sats for erhvervslivet. Festlighe
derne blev kædet sammen med 
præsentationen af Kolding Træfs 
program for sommeren 1981.

Årets Kolding-borger blev entre
prenør Peter Nielsen. Årets Kol- 
dingplakat er tegnet af Robert J a 
cobsen og er et symbol på Kol
dings byplan.

Bioteknisk Institut fik 50.000 
kr. af Tuborgfonden til indkøb af 
udstyr til måling af faste levneds
midlers konsistens.

JU N I 1981

Hans Hansen Sølvsmedie AIS  
forærede til Museet på Kolding- 
hus en meget betydelig sølvgave. 
Det er en forudsætning, at der in
den 5 år indrettes et nyt sølvkam
mer på Koldinghus. (Om gaven se 
nærmere i artiklen s. 35).

Eksportstaldene flyttes. Byrådet 
vedtog at flytte halvdelen af Eks
portstaldene på Kolding havn til 
lystbådehavnen syd for Kolding å, 
hvor de vil blive indrettet til klub
hus, cafeteria, havnemesterbolig 
m. m. Projektet udføres som be
skæftigelsesarbejde.

JU LI 1981

Gastankene forbliver sorte. Pla
nerne om en udsmykning af de to 
gastanke på Kolding havn efter 
den franske kunstner Jean Dewas- 
nes udkast bliver ikke realiseret. 
Kulturudvalget og økonomiudval
get må konstatere, at indsamlings
komiteen mangler 600.000 kr. i at 
dette kan ske. Gastankene vil fort
sat blive vedligeholdt med sort 
maling.

AUGUST 1981

Munkensdam gymnasium  fær
digt til ibrugtagning ved skole
årets begyndelse. Gymnasiet star
tede i 1979 i lejede lokaler i M un
kevænget skole.

Ekstraordinære bygge- og an
lægsarbejder. Kommunen vil
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Eksportstaldene før flytning.

bruge 10 mill kr. på at sætte nye 
byggearbejder i gang, der udbydes 
i licitation blandt de virksomhe
der, der på forhånd har accepteret, 
at 50 % af arbejdsstyrken skal be
stå af unge arbejdsløse og lang
tidsledige.

Kilder:
Kolding Folkeblad 
Jydske Tidende 
Morgenavisen Jyllandsposten 
Byrådets dagsordener
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