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Kolding Sønderbro - et efterskrift
Af Kirsten-Elizabeth Høgsbro

I Koldingbogen sidste år havde jeg lejlighed til 
at fortælle lidt om opførelsen i 1807 af Sønder
bro, som var blevet så forbilledligt istandsat i 
1985. Sandt at sige var min artikel på en måde 
en følgevirkning af beslutningen om så vidt mu
ligt at føre Sønderbro tilbage til den skikkelse, 
hvori broen fremtrådte efter opførelsen i 1807- 
1808. Til det formål var der bl.a. behov for at 
fremskaffe oplysninger fra de centrale arkiver 
om brobyggeriet i Kolding.1.

Blandt de mange papirer, som belyser broens 
historie, var også en del kort og tegninger. Men 
desværre manglede tegningerne til det projekt, 
som blev realiseret, efter at det var godkendt ved 
kgl. resolution i marts 1806.

Efter at vejdirektoratet i slutningen af 1970’erne 
afleverede sin store mængde af gamle kort og 
tegninger m.v. fra vejarbejderne i landet frem til 
sidste halvdel af forrige århundrede, blev der i 
de følgende år på Rigsarkivet foretaget en over
ordentlig omhyggelig og omfattende registre
ring af denne fornemme samling fra vejetatens 
arkiv2. Da der ikke i dette materiale - og iøvrigt 
heller ikke i selve vejjournalsagerne - fandtes 
tegninger eller planer til Kolding Sønderbro fra 
1807, var det nærliggende at antage, at tegnin
gerne til det gennemførte projekt, hvortil der i 
korrespondance og rapporter vedrørende 
broarbejdet så hyppigt henvises, var gået tabt. 
Enten fordi de var blevet slidt op ved brug i for

bindelse med selve arbejdet, eller de var bort
kommet under de mildest talt meget vanskelige 
forhold, hvorunder dele af centraladministrati
onen måtte fungere i 1807/1808, da man i en 
længere periode på grund af krigsforholdene 
måtte flytte fra København (med kongen/kron- 
prinsen) til Kolding og senere til Rendsborg.

En tilfældighed førte i den forløbne sommer 
til, at jeg til min forbløffelse og glæde, men 
måske også ærgrelse, opdagede, at der på vejdi
rektørens forkontor hang nogle smukke tegnin
ger af forskellige broarbejder, bl.a. af den i 1807- 
1808 opførte Kolding Sønderbro. Min forun
dring blev ikke mindre, da det yderligere viste 
sig, at der på vej direktørens eget kontor også 
fandtes et par smukt indrammede tegninger fra 
brobyggeriet i Kolding. Ingen af disse tegninger 
var registreret i forbindelse med afleveringsfor
retningen til Rigsarkivet. Alle tegningerne af 
brobyggeriet i Kolding var udført af løjtnant og 
vejkonduktør H. J. Hoskier, som med stor kyn
dighed havde ledet vejarbejdet i Kolding i denne 
periode.

En af tegningerne (fig. 1) viser broen som den 
skulle se ud. Denne tegning er formentlig en kopi 
af den projekttegning til en hvælvet granitstens
bro, som overvejinspektøren, oberst H. F. Ro
senberg i 1806 sendte frem til godkendelse. På 
Hoskiers tegning er broen forsynet med et bryst
værn af kampesten, netop som Rosenberg havde
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Fig. 1. » Tegning a f  Colding sønder Bro«. Opstalt. foreslået det i sin beskrivelse af brokonstrukti
onen. Som et kuriosum kan bemærkes, at det 
kongelige monogram på hvælvingens slutsten er 
Christian den 7.’s, og at der mangler årstal.

En anden af tegningerne (fig. 2) viser broen 
som den stod færdig i 1808. Det kongelige mo
nogram, Frederik den 6.’s på slutstenen er om
sluttet af dette årstal. Men gengiver tegningen 
også den konkrete tilstand, hvori brokonstrukti-

Fig. 2. »Tegning over Broe Arbeidet ved Colding, saaledes som 
samme er fu ld ført A ar 1808«. Facade a f  broen imod Fjorden.
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Fig. 3. Profil a f  broen mod vejen.

onen fremtrådte, da Hoskier i 1808 lavede den 
nydelige tegning? Det er noget af en tilsnigelse, 
når vor ellers så retskafne ven, løjtnant Hoskier 
på denne tegning har forsynet broen med et ræk
værk. På dette tidspunkt i 1808, hvor Hoskier la
vede tegningen, var rækværket netop ikke opført. 
Af den ret så udførlige korrespondance omkring 
denne del af brokonstruktionen, fremgår det 
med al tydelighed, at rækværket først endelig 
blev sat op i 1812. Og det efter dybtgående dis
kussioner frem og tilbage og for og imod, om det 
skulle være et rækværk som planlagt, nemlig et 
muret brystværn, eller om man skulle vælge en 
anden løsning, hvor der var tale om et støbejern-

gelænder - eller gitterværk, som var anbragt 
mellem granitstensbårner.

På samme tegning bemærker man også den 
lange dæmning, beklædt med granitsten, syd for 
broen. Interessant er en detalje umiddelbart syd 
for broen på østsiden af dæmningen. Her er et 
anløbssted med trapper, fint markeret ved to 
granitsten på dæmningens øverste kant. Kendes 
dette lille anlæg iøvrigt fra byens topografi - eller

Fig. 4. Profil a f  den østlige dæmning.
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Fig. 5. Tegning a f  arbejdet ved Kolding Sønderbro.

er der her tale om en del af dæmningsarbejdet, 
som aldrig kom ud over projekteringens fase?

En tredje tegning (fig. 3) viser en profil af den 
østlige dæmning samt pumpeværket. I forbin
delse med arbejdet ved broen knyttedes der sig i 
særlig grad opmærksomhed til pumpeværket. 
Igen og igen fremhæves hvor betydningsfuld 
denne ingeniørmæssige del af Hoskiers arbejde 
var. Hans overordnede tillagde ikke mindst kon
struktionen af pumpen og dens funktion stor

vægt, og anså det som en af de væsentligste fak
torer, som bidrog til at muliggøre at brobygge
riet blev afsluttet så hurtigt, som det blev.

De tre her omtalte tegninger har sammen med 
nogle andre udvalgte kort og tegninger igennem 
flere år smykket væggene hos vejdirektøren, li
gesom der rundt omkring i vejdirektoratets ho
vedbygning i Havnegade fortsat hænger enkelte 
tilsvarende kort og tegninger af andre bygvær
ker.
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Det er ikke vanskeligt at forstå, at vejdirekto
ratets ledelse befinder sig vel ved at kunne lade 
blikket glide hen over disse små prosaiske kunst
værker, som forgængerne inden for etaten har 
udført så pertentligt. Sådanne dekorative ele
menter kan kun bidrage til at sætte nutidigt 
virke i historisk perspektiv, og måske også indi
rekte virke inspirerende.

Men hvorvidt de næsten 200 år gamle tegnin
ger fortsat har godt af at hænge frit fremme 
(omend indrammet og bag glas), og blive udsat 
for dagslys, er så en anden sag.

Noter:

1. Kirsten-Elizabeth Høgsbro, »Kolding Sønderbro« - »til 
nytte og ziir«, Koldingbogen 1985, pag. 5 ff.
Jørgen Nybo Rasmussen, De ældste danske vejkort. En 
registrering af 1. afd.’s kort og tegningssektion. ARKIV, 
10. bd, nr. 4, 1985, pag. 205.
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