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Hotel Kolding - en byggesag fra 1885
Af Søren Flø Sørensen

Den 29. september 1885 indfandt bygningskom
missionen i Kolding sig på Torvet, hvor køb
mand Vett agtede »at ombygge det af ham kjøb- 
te Sted«. Mødet på Axeltorv blev indledningen 
til en byggesag, der delte bygrjingskommission 
og byråd. Det hus, som siden blev bygget, kom 
til at rumme »Hotel Kolding«.

Bygherren Sophus August Vett havde i marts 
1877 under firmanavn »Vett & Wessel« åbnet 
udsalg i Helligkorsgade. I en annonce fra 1885 
omtales firmaets placering som »vort kjælderlo- 
kale«. Firmaet var et led i »De forenede Hvide- 
vareforretninger«, som i 1870 var stiftet af 
Theodor Wessel og Emil Vett, grundlæggerne af 
»Magasin du Nord«. Deres firma var startet i 
1868 og fra 1870 etableredes en række filialer i 
landets større provinsbyer. Virksomheden i 
Kolding tog i 1880 navnet »De forenede Hvide- 
vareforretninger« og efter at firmanavnet 
»Magasin du Nord« i 1879 var indregistreret i 
København anvendtes også dette navn i Kol- 
ding-firmaets annoncering. Dette firmas inde
haver, Sophus August Vett, var en ældre broder 
til Emil Vett og født i 1837 i Rødby. Han blev i 
1883 viet til Petra Nikoline Wissing, som var et 
barnebarn af købmand og stadshauptmand An
dreas Michael Wissing og dermed en kusine til 
den Marthinus Wissing Albinus, der emigrerede 
til Australien i sidste årgang af Koldingbogen.

Det »sted«, som bygningskommissionen beså 
i september 1885, var den gård, som havde rum
met Ruben Moses Friederichsens manufaktur
handel - og smuglerforretning. Efter brandtaxa- 
tionen fra 1867 bestod ejendommen af to forhu
se, sidehuse, baghus og halvtag fortrinsvis i bin
dingsværk. Baghuset havde været berørt af ilde
brand, for i januar 1884 er bygningskommissi
onen også på Torvet for at høre om et halvtag, 
der skal erstatte den udbrændte del af baghuset. 
Ejendommens beboere var i 1880 26 personer 
fordelt på 7 familier. Der var både en værtshus
holder, en købmand med kommis og lærling, en 
partikulier med søstre og tjenestepige samt 
håndværkere og arbejdsmænd. Fra at have 
været én af byens førende købmandsgårde var 
ejendommen nu blevet en udlejningsejendom. 
Ejer var Mouritz Friedrichsen bosiddende i Kø
benhavn. Peter Eliassen oplyser i sin Kolding- 
bog, at det havde været under overvejelse at 
bygge rådhus på grunden, at Industriforeningen 
havde haft planer om lokaler og Teknisk Skole 
der, samt at der »taltes om« at nedrive bygnin
gen og derved indvinde plads til Torvet og skabe 
udsigt fra byens centrum til Slotsbanken. At 
dømme efter de talrige planer har man i 1880- 
erne ikke ment at bygningerne var en pryd for 
byens torv. I december 1884 købte Sophus 
August Vett ejendommen. I baggrunden var 
Th. Wessel og broderen Emil Vett, der påtog sig
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at være selvskyldnerkautionister for over halv
parten af købesummen.

Bygningskommissionen var nedsat af byrå
det, men i lovgivningen var fastsat regler for 
kommissionens sammensætning. Borgmester, 
politimester og brandinspektør var fødte med
lemmer og desuden skulle kommissionen bestå 
af 4 af byrådet valgte medlemmer, hvoraf 2 skul
le være medlemmer af byrådet og 2 valgt uden for 
byrådet. Et af medlemmerne uden for byrådet 
skulle være bygningskyndigt, hvis ikke et andet 
medlem var det. I 1885 var medlemmerne i Kol
ding borgmester P. C. Schjørring, sadelmager

og politichef Niels Hansen, som tillige var by
rådsmedlem, brandinspektør N. Jørgensen, by
rådsmedlemmerne H. H. Grau og A. L. Johan
sen samt valgt uden for byrådet murermester I. 
A. Hansen. Behovet for juridisk, brandteknisk 
og byggefaglig sagkundskab i kommissionen var 
delvis en følge af den uudviklede kommunale 
administration. Sagkundskaben i Kolding be
stod af borgmester, politichef og brandinspektør 
samt af murermester I. A. Hansen. Storgrund
ejeren Grau har næppe heller været uden sag
kundskab. Gennem mange år havde han optrådt 
i bygherrens rolle. Det var bygningskommissi

1. Udsigt fra  Kæmpetåmet mod syd 1885. I  forgrunden med vasketøj på snor ses den gård, 
som forsvandt med byggeriet »Hotel Kolding« året efter.
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onens hovedopgave af føre tilsyn med at enhver 
nybygning og bygningsforandring skete i over
ensstemmelse med »Bygningslov for Købstæ
derne« fra 1858 og den lokalt udviklede praksis. 
Bygningsloven kunne dog fraviges efter byrå
dets tilladelse og efter dispensation fra Justits
ministeriet.

Tilbage til Axeltorv! Bygningskommissionen 
kræver af Vett, at hans nye hus skal indrykkes i 
linie med naboejendommene samt at forholdet 
mellem bebygget og ubebygget grund skulle op
lyses.

Til bygningskommissionens næste møde 6. 
oktober forelå udkast til den påtænkte bygning 
samt arealberegninger. Det samlede areal ud
gjorde 3550 kvadratalen. Vett agtede at bebyg
ge 2300, heraf 1610 med 3 etager. Efter §21 i byg
geloven måtte det bebyggede areal ikke oversti
ge det ubebyggede og det ubebyggede areal skul
le forøges med V6 af det bebyggede areal for hver 
etage udover 2. Fra denne regel søgte Vett dis
pensation, hvilket ikke var ualmindeligt. Samti
dig erklærede Vett sig villig til, hvis kommis
sionen anbefalede dispensationen, at afstå 
arealet til gadelinien for et vederlag på 2500 kr. 
Kommissionen udsatte en beslutning i sagen til 
næste møde, hvor den fandt at den ansøgte dis
pensation var for omfattende. Det ønskede ve
derlag for indrykningen var henved 3 gange så 
stort som det bygningskommissionen ville gå 
med til. Eventuelt skulle det fastsættes af 
»uvillige Mænd«, hvis man ikke på anden måde 
kunne opnå enighed med Vett. Herefter overgik 
sagen til byrådet.

Byrådet diskuterede sagen den 15. oktober. I 
avisreferaterne kan man læse, hvilke standpunk

ter der fremkom. Grau gjorde sig til talsmand 
for en hård linie. Hvis Vett fik lov til at bygge, 
som han lystede, ville de tæt bebyggede gårde 
ved siden af komme til at mangle lys. Hvis man 
gav den ønskede dispensation kunne man lige så 
godt give folk lov til at bygge som de selv ville. 
Om nødvendigt var han villig til at ekspropriere 
hele ejendommen. Sagfører J. L. Hansen støt
tede Grau og mente, at Vett havde grund nok til 
at han kunne bygge stort, godt og meget renta
belt uden nogen omfattende dispensation; på 
den anden side var han villig til at strække sig 
med dispensationen, hvis arealafståelsen ved 
indrykningen kunne ordnes rimeligt. Murer
mester H. Nielsen anbefalede Vetts dispensa
tionsansøgning med den begrundelse, at lovens 
bestemmelser ikke kunne overholdes i en gam
mel by. Desuden havde Vett mulighed for at 
omgå byggeloven ved at dele grunden i to halv
dele. Vognfabrikant og senere vandværksbe
styrer J. Jensen understregede hensynet til det 
gode i at forskønne byen med smukke bygninger. 
Byrådsbehandlingen endte med, at sagen tilba
gesendtes bygningskommissionen.

Til bygningskommissionens møde 20. oktober 
forelå en ny plan fra Vett, som han yderligere 
modererede efter forhandling med kommis
sionen. Han forøgede det ubebyggede areal med 
50 kvadratalen og erklærede sig desuden villig 
til at rykke ind efter den linie, som kommis
sionen havde fastsat og til den af kommissionen 
fastsatte pris, hvis kommissionen vedtog at an
befale dispensationen. Dette gjorde kommis
sionen. Der var nu kun uenighed om bygningens 
midterparti af 10 alens bredde, som Vett ønske
de skulle gå 18 tommer frem, hvor kommis
sionen kun ønskede 12 tommers fremspring og
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Hotel Kolding med Vett og Wessels Udsalg ca. 1910.

om gelænderne ved lyskasserne, hvor 3-6 tom
mer skilte parterne. Både på grund af dispensa
tionen og den vedvarende uenighed måtte sagen 
atter i byrådet.

Byrådet behandlede sagen den 21. oktober. 
Rådet var villig til at gå ind på Vetts ønsker, 
men ønskede ikke at gå imod sin kommission, 
hvorfor sagen tilbagesendtes denne.

Påny behandlede bygningskommissionen 
sagen. Vett var nu villig til at indskrænke lyskas

serne, men ønskede at fastholde fremspringet på 
18 tommer. Bygningskommissionen skred nu til 
afstemning. Schjørring, Grau og Johansen var 
stemt for at erklære sig tilfredse med dette til
bud, medens de tre øvrige medlemmer - N. Han
sen, N. Jørgensen og I. A. Hansen - ønskede at 
fastholde kommissionens beslutning om et frem
spring på 12 tommer. Byggeriet måtte endnu 
engang i byrådet.

Omsider, den 5. november, besluttede byrå-

16



det at tillade de 18 tommers fremspring for mid
tertårnets vedkommende. Dispensationen fra 
byggelovens §21 skulle efter reglerne vidersen*- 
des til Justitsministeriet og allerede 14 dage 
efter forelå dispensation for byggeriet. I. A. 
Hansen blev kommissionens tilsynsførende.

Byggeriets arkitekt blev Johan Chr. Fussing, 
men det var murermester og byrådsmedlem 
Hans Nielsen, der på bygherrens vegne i oktober 
1886 anmodede bygningskommissionen om at 
komme tilstede på Torvet for at afsyne byggeriet 
og udstede bygningsattest. Bygningen kom til at 
rumme »Vett og Wessels Udsalg«, et hotel og en 
beboelseslejlighed. Hotellet udlejedes til J. F. 
Hornstrup fra Fredericia for en pris på 8000 kr. 
årligt og »Hotel Kolding« startede 20. oktober 
1886. Det var tænkt som byens førende hotel, og 
det er næppe nogen tilfældighed, at man i 1890 
finder Maren Berg, gift med den førende Ven- 
stre-politiker Chresten Berg, blandt hotellets 
gæster. I beboelseslejligheden finder vi ligeledes 
i 1890 en lægefamilie med 4 børn, husjomfru, 
barnepige samt stuepige. Det finere borgerskab 
var flyttet ind på Torvet.

Byggesagsforløbet giver et indtryk af, hvilke 
problemer bygningskommissionen arbejdede 
med. Forløbet tegner et portræt af Sophus Vett 
som en bygherre, der først gav efter, når han 
stod overfor en beslutsom bygningskommission 
og et byråd, der støttede sin kommission. Byg
herrens ønske om at udnytte sin grund så inten
sivt som muligt er ikke ualmindeligt. For Sophus 
Vett kan man yderligere finde en menneskelig 
dimension. Allerede 14 dage efter giftermålet i 
1883 med Petra Wissing havde han oprettet 
testamente. Den 28. december 1886 - 2 måneder 
efter byggeriets færdiggørelse - dør han. I

»Kolding Folkeblads« notits om dødsfaldet hed
der det »efter længere Tids haabløs Sygdom«. 
For Sophus Vett var byggeriet antagelig et 
spørgsmål om at sikre sine efterladte.
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