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Kolerahusene i Kolding
Af Torsten Sørensen

Under den store koleraepidemi i København i 1853 
traf man også forholdsregler i Kolding. På Friskolen 
blev der således oprettet et koleralasaret, som hel
digvis ikke kom i brug.

Men det store antal dødsofre i hovedstaden havde 
naturligvis gjort indtryk, og da der i 1866 kom en ny 
epidemi til Europa, var man på vagt. Via amtet skrev 
Justitsministeriet til Kolding Byråd og spurgte, om 
det tidligere indrettede »Receptionslokale for Ko
lera Syge«, dvs. Friskolen på Svietorv, endnu var til 
rådighed, og om man i øvrigt havde truffet andre 
foranstaltninger for at møde en eventuel epidemi, 
for det havde man pligt til.

Byrådet behandlede sagen den 19. oktober 1865. 
Koleralasarettet i Friskolen havde været en ren mid
lertidig foranstaltning, som ikke kunne gøres per
manent. I stedet besluttede man at fremskaffe en 
privat lejlighed, som hurtigt kunne gøres klar til at 
modtage kolerapatienter. Det skulle ske ved, at lej
lighedens beboere »øjeblikkeligt udflyttede.«

Det lykkedes dog ikke at finde en egnet lejlighed. 
I juni 1866 måtte byrådet konstatere, at skulle der 
fremskaffes et passende lokale til kolerapatienter, 
måtte der opføres en ny bygning til formålet, og da 
Justitsministeriet havde pålagt kommunen at have 
et sådant lokale parat, besluttede man snarest at 
lade udarbejde tegning og overslag til en bygning for 
»søværts ankommende Colerasyge med 2de Syge
stuer paa ca. 1800 Cubikfod Rum, en ditto paa ca. 
1200 Cubikfod, en Stue for Opvartningspersonalet, 
en Ligstue, en Hytte med Vadske- og Brændselsrum 
samt Latrin.«

Når byrådet handlede så hurtigt, skyldtes det 
sandsynligvis, at der samme år havde været to til
fælde af kolera i Haderslev. Sygdommen var tæt på. 
I hvert fald forelå der allerede efter et par ugers for
løb to udkast til en bygning til kolerapatienter. M an 
vedtog hurtigt at bygge et hus, som var 25 alen langt 
og 14 alen bredt. M en om beliggenheden var der 
mere diskussion. Kommunen havde ganske vist 
mulighed for at købe en grund af slagter A. Ørum  
ved Skinderborg Lykke, nuværende Ejlersvej, men 
man havde også set på et stykke jord i nærheden af 
Set. Jørgens Hospital. Desuden blev det foreslået at 
købe en grund ved »den gamle Snoghøj Landevej.«

Enden på diskussion om beliggenheden nåede 
man ved en åstedsforretning den 19. juli 1866, hvor 
man bestemte sig for at opføre bygningen ved vejen 
mellem Teglgaardskjær og Apotekertoften syd for 
byen(M atr. 58 c, Kolding Markjorders 1. afdeling). 
Brugerne af jorden fik en erstatning efter »Vogn
mand H. Daugaards og Avlsbruger P. Nissens 
Skjøn«.

Opførelsen af huset blev udbudt i licitation, som 
blev vundet af tømrermester Andreas Grøn Skarbye 
med et bud på 2150 rd., og efter at amtet havde god
kendt byggeriet, gik man i gang med opførelsen af 
Koldings første »kolerahus«.

Byggeriet forløb ikke uden vanskeligheder. I no
vember 1866 medførte en voldsom storm skade på 
en gavl. Skarbye søgte at få byrådet til at bevilge et 
ekstraordinært beløb p.g.a. stormskaden, men det 
gik ikke. I byrådets forhandlingsprotokol er under 
den 17. januar 1867 kort og godt anført: »Det vedto
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ges at tilkjendegive Skarbye, at Communalbestyrel- 
sen ikke ser sig i stand til at bevillige ham nogen 
Godtgjørelse i den omhandlede Anledning.«

Bygningskommissionen synede byggeriet den 11. 
februar 1867 og konstaterede, at nok var bygnings
lovens forskrifter overholdt, men man bemærkede 
sig, »at der endnu ingen Latriner ere opførte.«

Allerede den 17. januar 1867 havde byrådet ved
taget at prøve at udleje en eller flere lejligheder i ko
lerahuset med det forbehold, at huset skulle røm 
mes, hvis det blev nødvendigt at bruge det til lasaret. 
Dette fik inspektionen ved Kolding Sygehus til at re
agere. M an manglede plads på sygehuset nu og 
spurgte, om der var mulighed for at anvende kolera
huset som midlertidigt sygehus til patienter med 
kønssygdomme?

Kommunalbestyrelsen svarede, at den intet 
havde imod, at »bemeldte Receptionslocale midler
tidigt anvendtes i det ommeldte Øiemed, naar Syge- 
husinspectionen overtager dette i den Stand, hvori 
det nu befinder sig og deraf svarer en maanedlig 
Leie af 16 Rd.«

Kolerahusets anvendelse som egentligt sygehus 
for patienter med kønssygdomme varede kun et 
halvt års tid. Den 4. juli 1867 skrev amtet til syge
husinspektionen, at det midlertidige sygehus straks 
skulle nedlægges, og patienterne overflyttes til det 
»rigtige« sygehus i Hospitalsgade. Byrådet tog dette 
til efterretning og besluttede at beregne sig en leje af 
huset for seks måneder. Derimod ville man ikke yde 
nogen godtgørelse til en snedkersvend Volf, der 
imidlertid havde været ansat som økonom. M an 
henholdt sig til, at samme Volf havde fri bolig i kole
rahuset indtil »October Flyttedag d. A.«

1 1871 var det ikke kolera, der truede, men kopper. 
Derfor bestemte byrådet, at kolerahuset skulle ind
rettes til koppelasaret »efter Districtslægens næ r
mere bestemmelser.« Den 13. april 1871 vedtog man 
at ansætte en bestyrer. Udgifterne til kur og pleje

skulle afholdes af kæmnerkassen med 24 skilling pr. 
patient. Mod dette beløb stemte bl.a. I. O. Bran- 
dorff og vognmand H. Daugaard; de mente, at der 
skulle anvendes en højere takst.

Aret efter blev bygningen atter indrettet til kole- 
ralasaret. I henhold til gældende lov skulle der nem
lig være et lokale i beredskab til kolerapatienter; det 
havde man ikke længere, fordi bygningen først 
havde været udlejet og derefter var stillet til rådighed 
for patienter med kopper.

I huset var der en lejlighed til økonomen og fire 
sygestuer med seks senge. Men i byrådets forhand
lingsprotokol anføres den 16. september 1872, at der 
er plads til ti senge. Det fremgår desuden, at der nok 
kunne presses nogle flere ind, men så ville man ikke 
overholde forskrifterne om »Luftrummets« stør
relse.

De eksisterende seks senge var imidlertid lovet 
væk til fattigvæsenet. Derfor måtte der anskaffes 
nye. Pengene til nyindretningen blev bevilget i okto
ber 1872, hvor man også overlod til formanden og 
distriktslægen at anskaffe det nødvendige inventar. 
Desuden overtog Vejle Amt huset. Først lejede man 
sig ind for en årlig leje på 100 rd., men fra »April 
Flyttedag« 1874 blev huset helt overtaget af amtet 
for en pris af 3000 rd. Selve driften af huset skulle va
retages af en bestyrelse med repræsentanter fra am 
tet og kommunen sammen med distriktslægen.

I 1908 begyndte en ny koleraepidemi i Rusland. 
Det medførte atter en bekendtgørelse fra Justitsm i
nisteriet, som fik amtet til at sende et brev til besty
relsen for kolerahuset. M an skrev, at da det ikke 
kunne udelukkes, at skibe fra områder med kolera 
anløb Kolding Havn, måtte der træffes foranstalt
ninger til at tage det i Kolding indrettede lokale til 
modtagelse af patienter med kolera i brug med kort 
varsel.

Tilsyneladende var bygningen på det tidspunkt 
noget forsømt. Kolding Folkeblad omtaler i hvert
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Det gamle kolerahus set fra  nordvest. Foto fra  1908.

fald huset som »vort forfærdelige Kolerahus« og 
konstaterer, at der allerede havde været et par skibe 
i havnen fra de kolerasmittede egne. Avisen mente 
derfor, at der burde have været indført karantæne 
for disse skibe. Det blev dog ikke til noget, og heldig
vis slap Kolding også for kolera i denne omgang.

M an begyndte imidlertid at drøfte, om ikke kole
rahuset skulle flyttes og erstattes af et nyt. Dertil 
kom, at teglværksejerne L. A. Hollænder og J. M. 
Jensen havde købt den bakke, hvor kolerahuset lå, til

afgravning. Neden for bakken havde man anlagt en 
ny vej, Kolerahusvej, som forløb svarende til den 
nuværende Domhusgade. M an var hurtigt enige 
om, at det gamle kolerahus skulle rives ned, så snart 
man havde bestemt sig til, hvordan det skulle erstat
tes.

I det følgende års tid diskuterede man kolerahus
sagen gentagne gange i byrådet. På et tidspunkt blev 
der stillet forslag om ikke at opføre et nyt hus, men 
i stedet enten leje sig ind i et lokale i nærheden af
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Foto fra  omkring århundredskiftet taget fra  tårnet på  Koldinghus, der 
viser det gamle kolerahus ’ placering mellem de to teglværker.

havnen eller købe nogle telte, som kunne slås op ved 
lejlighed.

Enden på diskussionen blev en beslutning om at 
opføre et nyt hus til kolerapatienter; spørgsmålet 
var blot hvor? I 1910 blev sagen stillet lidt i bero, 
fordi man ikke rigtig vidste, hvor meget plads den 
nye Sydbane ville kræve. Markudvalgets formand, 
1.0. Brandorff, mente, at når Sydbanen blev ført 
igennem, ville der blive afskåret flere mindre 
grunde, der ville egne sig til opførelse af et nyt kole
rahus. Det ville få gode forbindelser til havnen og

byen, men lå samtidig uden for den almindelige 
færdsel.

Aret efter indstillede det udvalg, der var nedsat i 
sagen, at man til det nye kolerahus købte en grund, 
som lå mellem Sydbanens forgreninger til Vamdrup 
og Hejis. I februar var sagen så langt, at der kunne 
udfærdiges en købekontrakt, og arkitekten Robert 
V. Schmidt udarbejdede et forslag til opførelsen af 
en ny bygning til kolerapatienter.

Den 21. marts 1912 behandlede byrådet en an
modning fra teglværksejerne L.A. Hollænder og 
J.M . Jensen om udsættelse af afgravningen af Kole
rahusvejen (den nuværende Domhusgade) og bak
ken med det gamle kolerahus. Den udsættelse bevil
gede byrådet med god samvittighed, fordi på det 
tidspunkt var man endnu ikke begyndt på opførelse 
af en ny bygning.

Det var nu ikke fordi, man ikke havde arbejdet 
med sagen. Forslaget til det nye kolerahus havde cir
kuleret mellem Kolding Kommune, Vejle og Ribe 
Amter, distriktslægen, stadsingeniøren, havneud
valget og flere andre, og det fortsatte den med det 
næste par år.

Endelig den 28. marts 1914 kunne arkitekt Robert 
V. Schmidt skrive til stadsingeniøren C.V. Lassen: 
»Paa Byggeudvalgets Vegne tillader jeg mig herved 
ærbødigst at ansøge den ærede Bygningskommis
sion om Tilladelse til at opføre det paa medfølgende 
Tegninger projekterede »Isolationshus for søværts 
ankomne Rejsende«. Stadsingeniøren påtegnede 
ansøgningen samme dag: »Det oplyses, at Bygnin
gerne agtes opført paa et mellem Sydbanerne belig
gende Areal af M. Num 14, 15 og 8 d af M arkjorder
nes 1. Afdeling (Siden nr. 206 a). Ifølge Afløbsplanen, 
der er approberet af Sundhedsautoriteterne, vil 
Spildevandet blive ført i lukket Ledning, indtil det 
har passeret Hejlsbanen, hvorfra det løber i aaben 
Grøft til Fjorden.«

Den 4. april 1914 gav bygningskommissionen til
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ladelse til at bygge huset, og den 2. september 
samme år blev der udstedt bygningsattest.

Det nye kolerahus, som lå svarende til det nuvæ
rende Kløvervej 11, var indrettet med en m idter
gang og to sygestuer, der vendte mod øst. Mod vest 
lå køkkenet og et badeværelse. En trappe førte til 1. 
sal, hvor bestyreren boede. I det nordvestlige hjørne 
var indrettet en kælder til læsket kalk. Dette skulle 
bruges til desinfektion af smittede patienter. I øvrigt 
var der 3,5 meter til loftet, formentlig for at skabe 
det nødvendige »luftrum« omkring eventuelle pati
enter. Desuden var der en del forskellige instrum en
ter, der skulle anvendes ved behandlingen af de syge.

M an havde således fået en moderne karantæne
station, som var indrettet efter tidens krav. Imidler
tid var epidemier sjældne, og derfor var huset ikke 
i brug. Dog var 1. sal udlejet og brugt som bolig for 
forskellige enlige personer, der til gengæld holdt op
syn med huset.

I januar 1934 fandt bestyrelsen for kolerahuset 
åbenbart, at noget måtte gøres. M an havde fået et 
tilbud om køb af bygningen og fandt det »ret urim e
ligt ikke at gøre den i Huset indestaaende Kapital 
frugtbringende«. Derfor spurgte man bestyrelsen 
for Kolding Sygehus, om man ikke dér kunne finde 
et isoleret lokale, eventuel et telt, som kunne stilles 
til rådighed i »paakommende Tilfælde.«

Tilsyneladende gav både overlægen ved sygehu
set og sygehusbestyrelsen tilsagn om at modtage pa
tienterne. Men da epidemikommissionen i Kolding 
bad om at se den skriftlige overenskomst om modta
gelse af disse patienter, var sygehuset mere henhol
dende. Først efter at have rykket for svar »for at 
kunne fremme Sagen om eventuel Nedlæggelse af 
det saakaldte Kolerahus«, fik bestyrelsen for »Re
ceptionslokalet i Kolding« den 18. december 1935 en 
skrivelse fra sygehuset. Heri hed det kort: »Efter 
indhentet Oplysning findes der en Overenskomst 
mellem Vejle, Fredericia og Kolding købstæder,

som gaar ud på, at Vejle Sygehus skal modtage om
skrevne Patienter i en til hver Tid disponibel Ba
rak.«

Det kunne byrådet ikke acceptere. M an havde 
pligt til at opretholde en karantænestation for »sø
værts ankomne« personer. Derfor blev kolerahuset 
ikke nedlagt i denne omgang, men hele huset blev 
udlejet i april 1936 og indrettet til boligformål. Det 
kunne dog rømmes med kort varsel, selv om en for
pligtelse for lejerne til straks at flytte, hvis det blev 
nødvendigt, ikke fremgår af lejekontrakten.

Efter at Kolding Sygehus var blevet udvidet 
1939/40, blev sagen om nedlæggelse af kolerahuset 
atter taget op. M an troede, at udvidelsen betød, at 
kolerapatienter kunne indlægges på sygehuset, men

Kløvervej 11, det sidste kolerahus i Kolding. Huset blev bygget i 1914 
og var indrettet til modtagelse a f  patienter med kolera indtil 1935. 
Herefter blev huset bygget om til privat bolig, selv om funktionen som 
kolerahus officielt forst blev nedlagt i 1941. (Foto: K linisk Foto).

33



dér havde man stadig ikke plads. Derimod meddelte 
Vejle Sygehus, at den barak, man havde til rådighed 
for smittede patienter, også kunne benyttes af Kol
ding Købstad, og nu gik det lettere.

I april 1941 skrev amtet til Indenrigsministeriet 
og indstillede, at kolerahuset blev nedlagt som ka
rantænestation. Indenrigsministeriet konfererede 
med Sundhedsstyrelsen og svarede den 16. juni 
1941. På betingelse af, at de »ad Søvejen ankom
mende Personer, der lider af de, i Lov Nr. 53 af 10. 
M arts 1938 om Foranstaltninger imod smitsomme 
Sygdommes Indførelse i Riget, omhandlede Syg
domme« kan behandles på Vejle Sygehus, meddeler 
man »den i saa Henseende fornødne Dispensation 
fra § 5 stk. 1 i nævnte Lov.« M an behøvede med 
andre ord ikke længere at opretholde en karantæne
station i Kolding. Kolerahuset havde været anvendt 
som bolig siden 1936; først i 1941 blev dets oprinde
lige funktion officielt nedlagt.

M an må konstatere, at der i næsten hele perioden 
fra 1867 til 1941 har været et »Receptionslokale« i 
Kolding for patienter med kolera -  et såkaldt »kole
rahus« - først i Domhusgade siden på Kløvervej.

Ingen af husene har dog nogensinde været an
vendt efter deres formål.
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