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Kolding Gasværk
Af K. G. Astrup og H. Frederiksen

Det første gasværk i verden blev etableret i London 
i 1812. Formålet var først og fremmest at bruge gas
sen til gadebelysning og indendørs belysning, selv 
om der i de første år var en vis frygt for at anvende 
gassen indendørs p.g.a. eksplosionsfaren.

Gassen fik stor udbredelse og fortrængte de den
gang anvendte tranlamper. Til Danm ark nåede 
denne luksus i 1850erne, hvor Odense fik gasværk i 
1853 hurtigt fulgt af Ålborg og Helsingør i 1854. 
Vejle fik gasværk i 1859, Horsens i 1860, Kolding i 
1861 og Fredericia i 1866. Haderslev i Slesvig havde 
allerede fået gasværk i 1858.

1 1858 blev der i Kolding nedsat en gaskomité, der 
skulle arbejde med sagen, og i 1860 købte kommu
nen et stykke jord på havnens nordside, hvor gas
værket skulle ligge. Gasværket lå i landsognet, men 
ved resolution af 21. februar 1868 blev gasværks
grunden udskilt fra landsognet og indlemmet i Kol- 
ding.

Komitémedlemmerne, udpeget af kommunalbe
styrelsen til denne opgave, var: borgmester M artin 
A. M onrad, købmand Peter Brandorff, købmand 
Niels W. Bastrup, partikulier Peter Schougaard og 
forligskommisær Niels Jørgensen samt bygningsin
spektør L.A. Winstrup.

Om Kolding Gasværks historie foreligger der 
publikationer fra 1936 i anledning af 75 års jubilæet 
og fra 1961 ved 100 års jubilæet. Disse skrifter giver 
et tydeligt billede af udviklingen, der i hele den be
skrevne periode har vist fremgang. Dette materiale 
er i vid udstrækning indgået i nærværende artikel. 
Derimod er der ikke tidligere publiceret noget om

gasværkets historie fra tiden efter 1961, altså de se
neste 30 år, og dette spand af år er ikke forløbet spor
løst, som det vil fremgå af det efterfølgende.

Til supplement af de tidligere bøger om gasvær
kets historie har vi gennemgået Kolding Avis fra de 
første år for at finde ud af, hvordan borgernes hold
ning var til denne nyskabelse.

Den 23. marts 1861 står følgende: »I et Kom m u
nalbestyrelsesmøde, som blev afholdt i Gaar, blev 
det vedtaget at modtage d. Hrr. Bonnichsen og Pe
tersens Tilbud om Leverance: Nedlægning og O p
stilling af alle Jernsagerne til Gasværket her i Kol
ding for en Sum af 23.000 Rd.« Det fremgår videre, 
at kommunalbestyrelsen har valgt dette tilbud, da 
den har overtydet sig om det gode arbejde, der er ud
ført af firmaet ved etableringen af tilsvarende anlæg 
ved Haderslev Gasværk.

At arbejdet gik hurtigt fremad fremgik af avisen 
den 16. september 1861: »Gasværket her i Byener nu 
omtrent færdigt, og hvis ikke uforudsete H indrin
ger skulle indtræffe, er det Bestemmelsen, at Gasbe
lysningen skal begynde næste Søndag den 22. Sep
tember. -  Vore kjære Tranlamper, som for en halv 
snes År påtog sig at afløse det ægyptiske Mørke, der 
indtil den Tid herskede i Byens Gader, ville altså 
blive stillede til »Disposition« for Andre, der endnu 
»svæve i Mørket.«

Den 23. september 1861 skrev avisen: »Kolding. 
I Aftes havde vi altsaa den Fornøilse at se Byens G a
der belyste med Gas. Skjønt man først, når det Hele 
er fuldstændig i Orden, kan have nogen begrundet 
M ening om, hvor godt Anlægget er, finde vi dog, at

59



Begyndelsen var meget tilfredsstillende. Men een 
Mangel er strax saa iøjnefaldende, at vi ikke kunne 
undlade at omtale den, om nemlig, at der i Byens 
Hovedgader flere Steder er for faa Lygter. Vel vide

vi, at man af Sparsommelighedshensyn har ind
skrænket Antallet af Lygterne, og at denne Sag og- 
saa nok senere ændres; men det forekommer os dog, 
at det alligevel havde været rigtigere, at dette var

Plan over gasværket fra  1891.
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skeet fra Begyndelsen af. Det nyttige og Behagelige 
ved Gasbelysningen gaar for en Deel tabt, naar den, 
som her på sine Steder, er utilstrækkelig«.

Som det ses, er der måde med begejstringen. Den 
er da i hvert fald ikke så højstemt, som da det elektri
ske lys blev tændt for første gang 37 år senere. Da 
skrev avisen: »Den allerhøjeste Oplysning« og om
talte det som en stor skinnende lyskugle. Forvent
ningerne til den nye gasbelysning har måske været 
for store. Forklaringen på, at lysstyrken ikke var så 
stor, var den, at den anvendte gasbrænder var af 
snitbrændertypen, der ikke gav det helt store lysud
bytte. Det var meget forståeligt, at borgerne syntes, 
der burde være opsat flere end de 60 lygter i byen.

Den 10. oktober 1861 var der et mere modereret 
indlæg om Gasværket i Kolding Avis. »Da Gasvær
ket heri Byen for rigelig fjorten Dage siden blev ta
get i Brug, ytrede vi, at Belysningen allerede fra Be
gyndelsen af var meget tilfredsstillende. Det glæder 
os nu at kunne tilføie, at denne vor gode M ening 
ikke siden er blevet skuffet, men at Værket i dets 
Helhed maa anses for særdeles vellykket; thi ikke 
alene ere Bygningerne solide og smukke og en Pry
delse for Byen, men baade Værket og Rørlednin
gerne er udførte med særdeles Omhu og, saavidt vi 
vide, er man i det Hele veltilfreds med den leverede 
Gas. -  D. Hrr. Ingenieurer Schlüschen og Hein, un
der hvis Ledelse og Tilsyn det hele Anlæg er paa
begyndt og fuldført, fortjene al Anerkjendelse for 
deres Dygtighed og Nidkjærhed. -  Vel er der, som vi 
allerede have omtalt, enkelte Steder i Hovedga
derne, hvor Belysningen lader Noget tilbage at øn
ske, navnlig den ene Side af Torvet og Losbybanke; 
men vi tvivle ikke om, at Mangelen snart vil blive af- 
hjulpen, da det kun gjælder om at anbringe endnu 
et Par Lygter. Da der her i Byen, i Sammenligning 
med andre Byer, allerede er et forholdsvis stort An
tal private Konsumenter, der benytte Gas, er der in
gen tvivl om, at Værket vil betale sig godt. I denne

Henseende erdet naturligvis af største Vigtighed, at 
der altid leveres god og velrenset Gas, og at Værket 
drives med den størst mulige Oekonomi«.

Den gas, der blev fremstillet, var sammensat af 
mange forskellige komponenter, så redaktøren 
havde helt ret, når han fremhævede, at gassen skulle 
renses godt. Gassen skulle først renses for tjære, der
næst for ammoniak og endelig for svovl. Hovedbe- 
standdelene i den rensede gas var ca. 50% brint, 
35% methan, 8% kulilte. Hertil kom lidt kulbrinter, 
kulsyre og kvælstof. Alle øvrige forbindelser, hvoraf 
nogle er særdeles giftige, fjernedes ved rensningen. 
I disse første værker var renseprocessen ikke så fuld
kommen som i de moderne højtudviklede gasvær
ker, og forbrændingsprodukterne fra belysningen 
har næppe været helt lugtfrie, hvad der naturligvis 
har været særlig mærkbart ved indendørs brug.

De første år leveredes gassen kun til belysning, men 
snart vandt den også indpas til koge- og bagebrug, 
hvilket medførte, at der indførtes forskellige tariffer 
for henholdsvis lysgas og kogegas, og derudover 
også sommerpriser for at stimulere gasforbruget på 
de tider, hvor lysgasforbruget var minimalt. At gas
sen fik større anvendelse i husholdningerne var for
anlediget af en opfindelse af den tyske kemiker R. 
W. Bunsen, der allerede i 1855 havde konstrueret en 
brænder, der var egnet til anvendelse i kogeappara
ter og senere også fik betydning for anvendelse i in
dustrien.

Stor betydning fik også en opfindelse af Carl 
Auer. I slutningen af 1880erne kom glødenettet 
frem. Auer havde erfaret, at det størst mulige lysud
bytte opnåedes ved at tilføre en blanding af luft og 
gas til et glødenet, hvorved lysudviklingen blev kraf
tigt forbedret. Auerbrænderen var også langt mere 
økonomisk end de først anvendte brændere.

Gassen fik også afgørende betydning som driv
kraft til mindre motorer i håndværks- og små indu
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strivirksomheder. Disse små motorer anvendtes fra 
1880erne, indtil de blev fortrængt af elektromotorer 
i begyndelsen af 1900-tallet.

Gasværket oplevede i slutningen af 1800-tallet et 
stærkt stigende forbrug og flere udvidelser blev fore
taget for at efterkomme behovet. Ja, så stor var efter
spørgselen, at der var vanskeligheder med at klare 
nye gaskunder. Til trods for at der var et stort behov 
for at forny gasproduktionsanlægget, blev dette hele 
tiden udsat, fordi man først ville se effekten af opfø
relsen af elektricitetsværket i 1898. Endnu i 1903, 
altså 5 år efter at elektricitetsværket var gået i drift, 
var man tilbageholdende. Nye gaskunder blev kun 
tilsluttet ved at underskrive en erklæring, der gav 
gasværket ret til om fornødent at spærre for forsy
ningen.

At bygningen af elektricitetsværket ikke havde 
den store indflydelse på gasværkets salg, kan man 
slutte af, at der i 1905 forelå planer om opførelse af 
et helt nyt og større gasværk, der ville koste 350.000 
kr. Disse planer blev vedtaget i byrådet 18. maj 1905

Kolding Gasværk, som det så ud ca. 1900.
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med 7 stemmer mod 5 (3 stemte ikke), og det nye 
værk kunne tages i brug den 1. oktober 1907.

Som det ses, er det byrådet, der fra den første tid 
træffer beslutningerne, for Kolding Gasværk er i 
modsætning til mange på den tid opførte værker 
kommunalt. Flere af de tidligt etablerede værker var 
projekterede og opførte af »Det danske Gaskom
pagni«, der også stod for driften. Dette selskab var 
stiftet for engelsk kapital, og det opnåede at få kon
trakter med en række kommuner om levering af gas 
til belysning.

I et brev fra 1901 skrev daværende stadsingeniør 
og bestyrer af elektricitetsværket i Kolding Stephan 
Löchte, følgende: »Anlægget af et Elektricitetsværk 
viser Gang efter Gang, at det influerer mærkelig lidt 
paa Gasværkets Produktion, og Udvidelse af et Gas
værk tør ikke i nogensomhelst Henseende ventes 
udskudt, fordi der i samme By anlægges et Elektrici
tetsværk, og Forklaringen kan måske delvis søges i, 
at de, der have den forbedrede elektriske Belysning, 
gennem Konkurrence delvis bevidst og ubevidst 
tvinge de, der bibeholder Gasbelysningen, til at 
bruge mere Gas end de brugte før«.

På et område mente Löchte, at gasværket var på
ført konkurrence, nemlig på området drivkraft, og 
han mente, at der næppe ville blive installeret flere 
gas notorer i Kolding, men han fortsatte: »Belys
ningselektricitet sælges for 6 øre pr. Hektowatt og i 
det private Hjem er man gennemgående glad ved 
den. Derimod finde de større Forretninger, Hotel
ler, Restaurationer o.L, hvor der altid m aa brænde 
fuld Belysning, at Elektriciteten er for dyr, og man 
foretrækker Auergasbelysning, naar Gassen ikke 
hai en skadelig Indflydelse på Varerne, som hos 
Slagtere, Gartnere, Urmagere og M etalvareforret
ninger«.

Der er således i dette brev udtrykt en tro på, at de 
to værker ikke vil være til skade for hinanden. Det 
fre igår da også af 100 års jubilæumsskriftet, at gas-



E n del a f  gasværkets personale, 1908-09. I  midten gasværksbestyrer Niels Jensen.

værket fortsat havde stor fremgang. Produktionen 
af gas var således i driftsåret 1895 595.000 m3, i 1900 
var det 870.000 m 3, og i året 1905/06 passeredes mil
lionen med 1.003.000 m3, og der var fortsat frem
gang indtil den første verdenskrigs fald i leveran
cerne. Efter krigen var der atter fremgang. I 
1955/56 nåedes et højdepunkt med 4.911.150 m 3. I 
dette år var antallet af gasmålere helt oppe på 11.963 
stk. Det følgende år faldt produktionen til 4.739.000 
m 3, og målerantallet var 11.931 stk. M an begyndte 
nu at skimte elektricitetens udbredelse på hushold
ningsområdet, idet de moderne elektriske komfu
rer. ovne og kogeapparater påførte gasværket kon
kurrence.

Det første gasværk fra 1861 med senere udvidelser

blev nedbrudt, efter at det nye værk i 1907 havde 
overtaget gasproduktionen. Det nye værk var udru
stet med 8 horisontale ovne med 6 retorter i hver og 
med en døgnproduktion på 7000 m3 og derudover 
disponeret således, at der var plads til yderligere to 
ovne, hvorefter døgnproduktionen kunne øges til 
9000 m3. Også de to ældste gasbeholdere blev fjer
net, hvorimod en i 1890 opført beholder blev benyt
tet til 1916, hvor Statsbanerne eksproprierede det 
areal, den lå på. Denne beholder var iøvrigt leveret 
af firmaet Konstantin Hansen og Schrøder, senere 
DD M M  og nu A.P.V. Baker og kostede 14.800 kr. 
Den gasbeholder, der er nyligt er nedtaget, havde et 
rumindhold på 4250 m3 og blev monteret i forbin
delse med det nye gasværk i 1907.
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Som det er fremgået, måtte der stadig udvides, og 
med det store gassalg blev det nødvendigt at udvide 
beholderkapaciteten. Byrådet bevilgede i marts 
1926 de nødvendige midler til en ny gasbeholder på 
10.000 m3. Denne var en vandfri beholder af 
M.A.N.-typen og var på dette tidspunkt nr. 2 af 
denne specielle konstruktion i Danmark. Adskillig 
flere nye komponenter til gasproduktionen kom til i 
årenes løb som f.eks. større ammoniakvasker, tjære
vasker og naftalinvasker, endvidere ny gaskøler, gas
suger og bytrykregulator.

1 1907 fik landsognet en aftale med Kolding Kom
mune om gasforsyning fra Kolding, og i den forbin
delse øgedes nettet med ca. 2.500 m. Om trent sam
tidig blev byens yderdistikter forsynede, således at 
hovednettet i 1910 udgjorde 18.5 km, i 1920 ca. 25 
km, og ledningsnettets rumfang udgjorde ca. 230 
m3. Fra 1924 til 1928 blev der ført gasledninger til 
dele af Vonsild (Søndervang) og Seest, og i 1931 fik 
også Strandhuseborgerne gas. Dermed var hoved
ledningslængden nået op på 53.2 km, og lednings
rumfanget androg ca. 632 m 3.

Det stod i slutningen af 1930erne klart, at retort
ovnene var ved at være opslidte og utidssvarende, og 
nye forbrugere samt øgede leverancer til erhvervs
formål nødvendiggjorde, at der i 1938 måtte opføres 
et nyt ovnhus med indbyggede skråkammerovne 
budgetteret til 836.768 kr., hvoraf der dog ved slut
opgørelsen viste sig at være 231 kr. og 96 øre til 
overs.

Det har hele tiden været målet at levere gas af den 
bedst opnåelige kvalitet til den mest konkurrence
dygtige pris. For at nå dette mål måtte den nyeste 
teknik og de mest arbejdsbesparende foranstaltnin
ger tages i anvendelse, og det medførte bl.a. installa
tion af en elektrisk tjæreudskiller, nye betonrense- 
kasser, og nyt koksbehandlingsanlæg til erstatning 
af et tidligere, som nedbrændte i 1947. I maj måned 
1954 fik gasværket en ny kran til 400.000 kr., og

samme år foretoges en udvidelse i form af et spids
belastningsanlæg med flydende gas.

I jubilæum såret 1961 byggedes ny kontorbygning 
og et demonstrationslokale, endvidere byggedes ny 
tjæregrube, der kunne rumme 200 tons. Arspro- 
duktionerne af tjære var nu på 700 tons. Ved æn
dring af gasfremstillingen forøgedes også kokspro
duktionen, der tidligere var på 135.000 hl, men i 
1961 nåede op på 170.000 hl., og der regnedes med 
en yderligere forøgelse af koksproduktionen. Ju b i
læumsskriftet fra 1961 sluttede optimistisk: »Intet 
tyder på, at gasforbruget vil blive mindre fremefter. 
Til gengæld for de områder, der mistes, dukker der 
nye op. Industrien bruger således i stadig større ud
strækning gas, og for rumopvarmningens vedkom
mende synes der at være tale om en stor fremtid«.

Der var visioner i de ord. Hvordan tiden formede 
sig, skal der efterfølgende gøres rede for; men der 
var grundlag for optimismen, når man betragtede 
den hidtidige udvikling. Fra 60 gadelygter i 1861 til 
440 i 1936. Fra 169 gasmålere i 1862 til 11.963 i 
1955/56 og et nettooverskud i 1862 på -382 kr. til 
358.000 kr. i 1959/60. Der var grund til at se lyst på 
fremtiden også selv om et helt forsyningsområde -  
gadebelysningen -  var overtaget af elektricitetsfor
syningen.

I midten af 1960erne stod produktionsanlægget over 
for en kostbar renovering eller en udskiftning. Som 
erstatning kunne et spaltegasanlæg indgå, men 
denne løsning var ret investeringskrævende. På gas
værket overvejedes også at koble dette sammen med 
løsningen af et andet problem, der var påtrængende 
for byen, -  nemlig bortskaffelse af dagrenovationen.

På den nytiltrådte borgmester Peter Ravns foran
ledning blev der derfor nedsat et udvalg til at under
søge forholdene. 19. maj 1962 nedsatte gade- og vej
udvalget et teknikerudvalg bestående af stadsinge
niør S. K. Andersen, afdelingsingeniør M. Mathie-
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sen, markforvalter F. Beck og el-værksbestyrer L. 
Mogensen.

Der forelå forarbejder og skitseprojekter fra el- og 
varmeforsyningen omkring placering/behandling 
af affaldet, hvor man kombinerede affaldsforbræn
ding med et varmeværk. Ved forbrænding af affal
det kunne der produceres varme, som kunne leveres 
til fjernvarmenettet. Affaldets energiindhold kunne 
hermed nyttiggøres, så det olieforbrugende fjern
varmeværk kun skulle være i drift, når forbræn
dingsanlægget var i stå, eller når der var et større be
hov for varme, end forbrændingsanlægget kunne 
levere.

Udvalget undersøgte også et forslag fra gasværks
bestyrer G. Borggreen, der gik ud på, at der ved af
brænding af skraldet efter et særligt princip blev 
produceret gas på et anlæg beliggende ved gasvær
ket. Borggreen tiltrådte i den forbindelse tekniker
udvalget.

På et fællesmøde den 15. oktober 1963 mellem 
gade- og vejudvalget, gasværksudvalget og el-udval
get fik medlemmerne forelagt prøveresultater fra 
gasværkets forsøg på udvinding af gas fra skrald. 
Forsøgene havde vist gode resultater, og det blev 
vedtaget at anmode civilingeniør dr. techn. A. K. 
Bak, København, om at afgive responsum i sagen. 
Når ingeniør Baks undersøgelser var klar, kunne 
udvalget udarbejde en oversigt over fordele og ulem
per ved de to projekter ved henholdsvis gasproduk
tion og en mindre del fjernvarme eller forbrænding 
med fuldstændig udnyttelse af affaldets energiind
hold som fjernvarme.

Baks rapport konkluderede: »Ud fra det forelig
gende materiale er det min opfattelse, at afgasning 
af affald indebærer mulighed for en teknisk og øko
nomisk fordelagtig løsning af spørgsmålet om affal
dets tilintetgørelse, og at der bør arbejdes videre 
med sagen med henblik på at få bygget et anlæg«.

Teknikerudvalget måtte nu udarbejde et respon-

De to gastanke og gasværkets udstillingslokale, 1961. (Foto: N . L is- 
berg)

sum. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at også 
forholdene vedrørende et forbrændingsanlæg til 
fjernvarme blev kritisk gennemarbejdet, dels med 
henblik på udbrændingen af affaldet, filterforhold 
vedrørende røggassen og om de lovbefalede grænser 
for partikelindhold m.v. kunne overholdes. På en del 
andre områder måtte der skaffes oplysninger for at 
skabe klarhed over investeringsbehovet. Dette ud-
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Gasværksbestyrer Georg Borggreen.

valgsarbejde blev færdigt den 22. juli 1964 og send
tes til borgmesteren.

Den 29. september 1964 afholdtes møde i byråds
salen. Ved dette møde blev det foreslået, at et nyop
rettet aktieselskab »Destrugas« skulle opføre 1. etape 
af et skraldgasværk for 1.104.000 kr., og at det skulle 
afsætte gas og varme til Kolding til nærmere fast
satte priser. Ved byrådsmødet den 28. oktober 1964 
besluttedes det at indgå kontrakt med »Destrugas«

om at anlægget den 1. april 1965 skulle være i gang, 
hvorefter der skulle køres prøve i et år på nærmere 
angivne bestemmelser, indtil kommunen skulle 
overtage anlægget eller kræve det fjernet.

Det lykkedes imidlertid ikke for Destrugas at op
fylde sine forpligtelser overfor Kolding Kommune 
inden for den aftalte tid. Det var en helt ny ide, der 
skulle afprøves for første gang, og man stødte ind i 
uventede problemer. Bygningen af skraldgasvær
ket, der skulle være fuldt færdigt den 1. april 1965, 
blev begyndt den 13. november 1965, og anlægget 
blev først idriftsat den 1. november 1966 og tilsluttet 
byens gasanlæg den 23. december 1966. Fuld kapa
citet nåedes ikke før den 27. juni 1967. Efter kon
trakten skulle der forbrændes 18 tons affald i døgnet, 
men værket nåede over en længere periode kun op 
på 15 tons pr. døgn med en tilsvarende reduktion i 
gasudviklingen.

Kulgasværkets fortsatte funktion ville som omtalt 
være betinget af en kostbar renovering eller en for
nyelse. Derfor var der i slutningen af 1960erne på 
det politiske plan en del debat om helt at nedlægge 
gasværket, da indtægterne var faldende som følge af 
bl.a. fjernvarmens udbredelse. Samtidig var elektri
ske komfurer ved at fortrænge gassen til hushold
ningsbrug. Udsigterne var ikke så lyse mere. Det, 
der skulle have reddet situationen, Destrugas, måtte 
stoppe i december 1967 med forsøgsperiodens udløb 
og byrådets beslutning om at bygge et forbrændings
anlæg med tilknyttet varmeværk i sydøstbyen. M en 
der var endnu mange gasforbrugere at tage hensyn 
til, og gasværksbestyrer Borggreen foreslog i stedet 
for at lukke gasværket, at gå over til at bruge butan
gas blandet med luft. Dette forslag blev godkendt af 
politikerne, og kulgasværket blev stoppet i 1972-73. 
Endnu en faktor spillede en rolle for denne beslut
ning, muligheden for indenfor et ikke alt for fjernt 
åremål at kunne forsyne gasforbrugerne med natur
gas.
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Afdelingsleder Henry Frederiksen.

Spådomme om gassens muligheder til boligop
varmning gik i opfyldelse i 1983, men på en anden 
måde end det var ventet, idet naturgas blev ført ind 
til fjernvarmekedlerne udenom gasværket og dettes 
ledningsnet. Naturgassen fik dog en begrænset leve
rance til Kolding Kommunes Varmeforsyning, da 
kommunen udover varmen fra forbrændingsanlæg

gene fik energileverance fra Trekantområdets Var- 
metransmissionsselskab I/S forkortet til »TVIS«, 
der står for varmedistributionen fra Shell-raffinade- 
riet og Skærbækværket til byerne i trekantområdet.

De tilbageblevne gasforbrugere forsynes stadig 
fra Kolding Gasværk, men siden den 1. august 1985 
med en naturgas/luft-blanding, der regulerer ener
giindholdet på samme måde som butan/luft-blan- 
dingen. Denne mulighed havde ledelsen allerede 
forudset med overgangen til butangas/luft-blandin- 
gen, og man havde sørget for at få udskiftet alle 
brændere til en type, der var anvendelig ved de æn
drede driftsbetingelser, der var følgen af anvendelse 
af blandingsgas af luft og butan senere luft og natur
gas. Kolding var i øvrigt det første værk i landet, der 
anvendte denne gaskvalitet

Kulgasværket blev altså stoppet. Dette skete 
imidlertid ikke fra dag til dag, men ved en glidende 
overgang. Da driften definitivt var ovre, var der for 
mange medarbejdere til det tilbageblevne arbejde, 
men forbrændingsanlægget kunne overtage en del 
af gasværkets medarbejdere, og enkelte kom til at 
arbejde for teknisk forvaltning, så problemet fik en 
god løsning for medarbejderne. Arbejdet på gasvær
ket med at holde retorterne ved lige med kul var 
både snavset, varmt og anstrengende og alligevel var 
der medarbejdere, som tjente gasværket i både 25 og 
40 år.

Da kulgasværket i 1972-73 blev stoppet, slukke
des de to tilbageblevne gaslygter ved Borgerkroen 
på stien mellem Helligkorsgade og Brostræde.

Gasværket havde i en lang årrække i lighed med 
vandværket og elektricitetsværket haft egen politisk 
ledelse i form af eget stående udvalg. Disse udvalg 
blev fra 1966 slået sammen til et udvalg, forsynings
udvalget.

Ved vandværksbestyrer Georg Simonsens pensi
onering i 1971, blev vandværket lagt sammen med 
el- og varmeforsyningen og ved Georg Borggreens
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Den store gastank under nedrivning 1991. (Foto: Ludvig Dittm ann).

tilbagetræden i 1979 skete noget tilsvarende for gas
værkets vedkommende, hvilket var en naturlig følge 
af, at værkerne nu varunder samme ledelse, K.K.F., 
Kolding Kommunes Forsyningsforvaltning. Den 
daglige tekniske ledelse af gasværket blev varetaget

af afdelingsleder Henry Frederiksen, der gennem 
mange års tjeneste som værkmester kendte alle vær
kets funktioner. H an blev pensioneret den 1. juni 
1992, og herefter har afdelingsleder Jø rn  Sanvig 
Bach overtaget hans funktioner.

Gasværket har siden dets idriftssættelse 1861 væ
ret beliggende på nordsiden af havnen, hvor det med 
sit markante udseende har sat sit præg på byen. 
Hvad der særligt faldt i øjnene var de to store gasbe
holdere, men gasværkets øvrige bygninger var også 
smukke bygninger præget af den stil, som var frem
herskende ved århundredskiftet. Om kring det tids
punkt, da der skiftedes fra kulgas til brugen af blan
dingsgas, blev den største gasbeholder sat ud af 
drift. I slutningen af 1970erne fremkom en komité 
med planer om at denne beholder skulle udsmykkes 
med en kunstnerisk bemaling udført af den franske 
kunstner Jean Dewasne. Der blev foretaget indgå
ende undersøgelser af beholdernes tilstand. Imid
lertid viste disse, at vedligeholdelsen af bemalingen 
ville blive særdeles kostbar. Den store beholder er 
nedtaget i 1991, den lille i oktober 1992. De kan und
væres, fordi gasværket samtidig er ombygget til 
trykstyring. Det betyder, at gasværket i dag er et helt 
moderne fuldautomatisk anlæg.

Nu er gasværkets personale og daglige ledelse 
overflyttet til vandværket fra 1. januar 1990. Bag
grunden for denne disposition var, at bl.a. D.S.B. 
var interesseret i gasværksarealerne.

Den 21. september 1986 fejrede gasværket 125 års 
jubilæum. Dette blev festligholdt ved en sammen
komst i Parkhallen den 3. oktober 1986, hvor man 
samtidig fejrede vandværkets 100 års jubilæum. 
Fremtiden vil vise, om der bliver et jubilæum  at 
fejre i 2011.
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Stående fra  venstre: Egon Petersen, Karl Jensen, Jørgen Bloch Jørgensen, Henning Jørgensen og Jørn  Sanvig Bach. Siddende pensionisterne 
Henry Frederiksen, Vera Olsen og Arne M athias en.

Kilder:
Udviklingen i årene fra 1858 til 1992 er nedskrevet på basis af avis- 
artikler i »Kolding Avis«, jubilæumsskrifterne om Kolding Gas
værk og mundtlige beretninger samt arkivmateriale. Der er endvi
dere søgt oplysninger i litteratur som anført i efterfølgende 
litteraturliste for at kunne tegne et billede omend i store træk af 
Kolding kommunale gasværks udviklingsforløb og historie.

Litteratur:
Teknisk Hygiejnisk Kongres i København 1903, udgivet af Kon

gressens Bestyrelse under Kongressens Generalsekretær, Inge
niørkaptajn A.G.V. Petersen, København. Trykt hos J. Jørgen
sen og Co. (M.A.Hannover) 1904, ss. 168-170

J. Husted: Kolding Gasværk 1861-1936 a f j. Husted, 1936 
A. Backhausen, Horsens.
G. Borggreen: Kolding Gasværk 1861-1961: Kolding Folkeblads 

Bogtrykkeri.
Danske Kulgasværker 1853-1983 af R. Upton-Hansen i sam ar

bejde med T. Elkjær, J. Sestoft, P. Strømstad. Otto Teller: Bog- 
tryk/Offsct.

Vort væsen, 4. december 1982. Gasværkerne 125 år. Københavns 
Belysningsvæsen.

P. Eliasen: Kolding fra Middelalder til Nutid, 1910 s. 509.: Konrad 
Jørgensens Bogtrykkeri A/S.

Kolding i det tyvende århundrede indtil kommunesammenlæg- 
ningerne i 1970, bd. 3 siderne 160-162: Konrad Jørgensens 
Bogtrykkeri A/S.

Kolding Avis: 23. marts 1861, 9. april 1861, 16. september 1861 og 
10. oktober 1861.

69


