
 

 
 
 
 
 
ÅRSTAL:ÅRSTAL:ÅRSTAL:ÅRSTAL:    1994 

 

FORFATTER:FORFATTER:FORFATTER:FORFATTER:    Jens Erik Lebech 

TITEL:TITEL:TITEL:TITEL:    Saxildhus Konditori. 
 

KORT RESUME:KORT RESUME:KORT RESUME:KORT RESUME:    Bertram Knudsen, bagermester i Kolding fra 1905, 
og hans forretning Saxildhus Konditori 1942-1971. 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Saxildhus Konditori
Af Jens Erik Lebech

Historien om det landskendte (verdenskendte) 
konditori tog sin begyndelse i 1905. D.v.s. begyn
delsen blev taget, da Bertram Knudsen blev født 
den 14. juni 1881, som søn af toldassistent C.L. 
Knudsen, Kolding. Allerede i barneårene viste 
Bertram Knudsen stor interesse for bagning, når 
han gik moderen til hånde, og derfor var det 
helt naturligt, at han kom i bagerlære hos bager
mester Sørensen, J.P.Hentzens Eftf., i Sønderga
de.

Efter læretiden ville Bertram Knudsen opleve 
den store verden, blev konditor på Amerikabå- 
den »Hekla« og som 19-årig mestersvend hos 
bagermester Holst, Hofbager Albechs Eftf. i 
Købmagergade i København med 20 svende 
under sig. På grund af en diskussion med sin 
mester, om man skulle bage i smør eller margari
ne, forlod Bertram Knudsen Købmagergade og 
fik ansættelse hos Skovshoved Dampbageri, for 
Bertram Knudsen ville kun bruge de bedste råva
rer, så derfor skulle der anvendes smør til bag
ning. Heraf kommer sloganet: »Det er smørret, 
der gør’t« - varemærkeregistreret i 1953.

I Skovshoved Dampbageri var skipper Johan
sens datter Jenny ansat som ekspeditrice i forret
ningen, og det blev til kærlighed ved første blik.

I 1905 var Bertram Knudsen på besøg i sin 
fødeby, så at bygningen overfor banegården var 
under opførelse og var med det samme klar over, 
at det var her, han ville starte en forretning. Byg
ningen blev opført i herredsfoged G.C. Saxilds

have på hjørnet af Banegårdspladsen og Jernba
negade og heraf navnet »Saxildhus«.

Jenny Johansen og Bertram Knudsen blev viet 
i Skovshoved Kirke den 5. oktober 1905 og åbne
de en beskeden forretning på Banegårdspladsen 
i lejede lokaler den 3. november 1905. Han gik 
selv i bageriet og bagte kager, mens hun stod og 
solgte ud til en stadig voksende strøm af kunder, 
der i begyndelsen ikke kunne forstå, at man kun
ne placere et bageri uden for byens egentlige 
centrum.

Men de undrende tog, som så mange gange 
før og siden, fejl. Bertram Knudsen havde set rig
tigt. Kvalitet er, hvad det drejer sig om, og det 
forstod folk at værdsætte. Virksomheden blom
strede, og i 1906 blev filialen i Helligkorsgade 11 
åbnet og ejendommen købt i 1918 for kr. 83.800. 
Ejendommen på Banegårdspladsen blev købt af 
flere gange. 1. del i 1907, 2. del i 1919 og den sid
ste del ud mod Jernbanegade i 1942, hvor bl.a. 
»Hotel Royal« havde til huse. Efter en gennem
gribende renovering og modernisering blev 
hotellet omdøbt til »Hotel Saxildhus«.

Gennem den tid, hvor Saxildhus Konditori 
eksisterede, sørgede Bertram Knudsen altid for 
at følge med tiden, både med hensyn til kvalitet, 
og hvad angik den teknologiske udvikling, 
løvrigt var Saxildhus blandt de første restauran
ter, som anskaffede en kaffemaskine, hvilket var 
et eksempel på Bertram Knudsens fremsynet
hed, når man skulle være på forkant med udvik-
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lingen. Der var konstant udvidelser i gang, såle
des at når det ene hold håndværkere forsvandt, 
startede det næste hold. Fra et beskedent bageri 
i kælderen og butik med tilknyttet konditori og 
thesalon i »kinesisk« stil i stuen blev Saxildhus 
udbygget med store restaurationslokaler og læk
kert konditoriudsalg samt restaurations- og sel
skabslokaler på førstesalen.

Allerede fra starten bragte man brød ud i en 
dertil indrettet cykel med varekasse påmalet

»Bertram Knudsen«, og senere blev den udskif
tet med en hestevogn, for i ca. 1910 at blive 
erstattet med den første varebil, hvis chauffør 
hed Johs. Fabrin. For de kunder, som boede i 
nærheden, og som ønskede brød bragt ud, har 
min far fortalt, at Bertram kom ud på trappen og 
kaldte på drengene, som spillede fodbold og 
spurgte, hvem der ville tjene 5 øre for lige at 
bringe varer ud.

Det, Saxildhus i starten var kendt for, var især



deres lækre morgenbrød, som bestod af horn, 
rundstykker, simler og gifler. Senere kom der 
også gang i produktionen af utroligt lækre kon
ditorkager, hvor bl.a. kan nævnes »kartoffelka
ger«, »bikuber« samt »nuggenøjer«, allesammen 
kager, hvor der virkelig var anvendt de bedste 
råvarer. Glemmes må heller ikke Saxildhus’ 
Othellolagkage og slet ikke kransekagerne, som 
nærmest blev verdenskendte, idet de blev sendt 
som gaver til mange lande pakket i flotte æsker

fremstillet i træ, hvilket var noget helt specielt 
for Saxildhus.

Noget, som også står i hukommelsen hos man
ge, er sikkert det enorme udvalg, der fandtes i 
hjemmelavede chokolader pakket i flotte æsker i 
guld og sølv. Glemmes må slet ikke de hjem
melavede »Amerikaboller« samt de store fløde
karameller, hvor blot en enkelt var nok til at luk
ke munden for en stund.

Noget ganske særligt var, når der blev fremstil-

Bageriet, Saxildhus. I  midten Bertram Knudsen.



let konfekturevarer til påske, hvor der blev lavet 
de flotteste påskeæg, man kunne tænke sig, pyn
tet med sløjfer og blomster, ja, det var alt sam
men små kunstværker, og alt var håndlavet. Til 
jul blev der fremstillet det lækreste dessertcho
kolade samt frugter i marcipan og alt farvet og 
dekoreret, så det var svært at se, om det var 
naturlige frugter. Noget af det mest kendte af 
julevarerne var marcipangrisene, og det var for 
mange familier en tradition, at mandelgaven 
skulle være en marcipangris fra Saxildhus, noget 
der stadig i mange »koldingeres« bevidsthed for
bindes med Saxildhus og julen.

Det er ikke uden grund, at en amerikansk 
journalist I. Robb en gang i en amerikansk avis 
skrev:”Tilbring en dag i Kolding med at spise 
Dem vej gennem Saxildhus og endnu en dag til 
at fordøje det hele«. løvrigt henstillede samme 
journalist til enhver amerikansk turist i Dan
mark at tage til Kolding og smage verdens bed
ste bagværk, som kom fra Saxildhus. Det for
tælles også, at kong Christian X, når han var på 
vej gennem Kolding sendte bud efter kager fra 
Bertram Knudsens Konditori, ligesom Simon

Spies var en stor ynder af Saxildhus’ chokolade.
Det var ikke alene brødet og chokoladen, Sa

xildhus var kendt for. Skulle der holdes fest i en 
eller anden anledning og kun det bedste var 
godt nok, var Saxildhus stedet. Det var en sand 
oplevelse at komme til fest i selskabslokalerne, 
som var indrettet på en så smagfuld måde med 
skønne møbler, tæpper og flotte figurer fra den 
Rgl. Porcelænsfabrik. Bordene var dækket op, så 
det kunne tage pusten fra de fleste, og serverin
gen og timingen var i top, så det var næsten umu
ligt, at en fest ikke blev en succes.

Saxildhus var også »stedet«, hvor man satte 
hinanden stævne, for alle vidste, hvor det lå, og 
det var det sted, hvor man mødtes for at få en 
kop kaffe, såfremt der var plads.

Bertram Knudsens ide var, at alt skulle være af 
bedste kvalitet, og hermed også den betjening, 
kunderne skulle have, så derfor blev man altid 
mødt af en af Saxildhus’ inspektører, ulasteligt 
klædt i jacket, som kunne vise vej til en plads 
eller fortælle, hvornår der var pladser ledige. 
Når pladserne var fundet, gik man ud i kondito
riet og udvalgte sig det brød eller de kager, man
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kunne tænke sig og tog derefter plads i de hyg
gelige lokaler.

I sommerperioden var der foran selve bygnin
gen opstillet vel nok Danmarks største fortovsca
fe, hvor folk kunne se og blive »set«.

God service var også i højsædet, og i den for
bindelse mindes jeg Saxildhus’ piccolo i den 
røde uniform med pilleæsken på hovedet. Han 
var alle steder, når der skulle hentes tobak i den 
lille kiosk/kasse ved indgangen til restauranten, 
og når tobakken skulle tændes, var han der som 
et lyn klar med ild. I øvrigt var direktør Olaf Ene- 
voldsen Saxildhus’ første piccolo i 1931.

Bertram Knudsen var et særdeles elskværdigt 
menneske og elskede at fortælle en god historie. 
Han nød også at høre folk fortælle de historier, 
der gik om ham selv, og havde ofte den bemærk
ning, når han fik en sådan fortalt: »Nå, har De 
også hørt den«. En af de historier, der gik om 
Bertram Knudsen, var, at han i sin tid var blevet 
tilsagt i retten, da en kunde havde fundet en 
kakerlak i et franskbrød. Det, som skulle være 
beviset, lå på dommerens skranke. Bertram 
Knudsen bad om lov til at se den, puttede den i 
munden, sank den og udbrød: »Ja, men det var 
jo ingen kakerlak, det var jo en rosin«! Beviset 
manglede, og retten måtte hæves. En anden 
historie handler om en københavnsk frue, der 
ville købe nogle småkager i forretningen lige 
efter krigen, mens der endnu var prisbestemmel
ser: »Hvad koster de pr. stk.?« »25 øre«, svarede 
Bertram Knudsen. »25 øre«, gentog damen syn
ligt chokeret over prisen. Hertil svarede Bertram 
Knudsen på sin elskeligste måde: »Ja, vi må skam 
ikke tage mere for priskontrollen, lille dame«. 
Hun købte -!

Det var ikke kun den lokale befolkning, som

nød at komme på Saxildhus. Under besættelsen 
havde de tyske soldater også fundet ud af, at det 
var stedet, hvor man fik det bedste. En gang hav
de nogle unge soldater været årsag til uro i for
tovscafeen, og da der ikke kunne skaffes ro ved 
almindelig høflig henstilling, bad Bertram alle 
bagersvende komme ned i restauranten med 
deres altetræ for at understrege, at det var alvor
ligt ment, at der skulle være ro. Bagersvendene 
fik dog ikke brug for deres »kageruller«, idet de 
unge tyskere blev fjernet af deres eget politi.

Bertram Knudsen med maleri a f  sønen Slig.
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En anden episode fra krigens tid: Nogle tyske 
officerer ville holde en festlig sammenkomst på 
Saxildhus, og Bertram Knudsen havde selvfølge
lig ingen mulighed for at afværge, men da de stil
lede med et tysk musikkorps, blev det alligevel 
for meget for Bertram Knudsen: »Jeg har aldrig 
haft musik i min forretning, og det vil jeg heller 
ikke have nu«, sagde han, og tyskerne måtte feste 
uden musik. Næste dag blev der personligt rin
get til Bertram Knudsen fra den tyske komman
dantur, der forlangte, at han straks skulle kom
me, da kommandanten ville tale med ham. »Det 
kan jeg ikke, for jeg er syg, men kommandanten 
må gerne komme til mig«. Tyskeren fastholdt, at 
Bertram skulle komme, men så fyrede Bertram 
Knudsen i al sagtmodighed denne af: »Hvis det 
er det med musikken, som jeg nægtede adgang i 
går, så hils kommandanten og sig, at jeg ikke er 
vred længere«. Bertram Knudsen hørte ikke 
siden fra kommandanten.

En hændelse, som er udtryk for Bertram 
Knudsens lune, er følgende: En anden kendt 
skikkelse i Kolding kaldet »Lusepetter« stod og 
kiggede vinduer hos Saxildhus og fik øje på Ber
tram Knudsen inde bag vinduet. Lusepetter hil
ste ærbødigt med kasketten i hånden, og denne 
hilsen blev gengældt fra Bertrams side med et 
dybt buk. Disse hilsener gentog sig hele facaden 
rundt, indtil Bertram Knudsen bød Peter inden
for, gav ham en pose med diverse lækkerier samt 
en lille skilling. Det var ikke kun Bertram Knud
sen, der var den glade giver. Bertram skulle en 
gang have sagt, at hans kone Jenny var firmaets 
største kunde, idet hun elskede at gøre andre 
mennesker glade med en lille pose eller æske.

Bertram Knudsen hørte ikke til den type, som 
skulle være med i alt for at gøre opmærksom på

sig selv. Han var personen, som arbejdede for sin 
forretning, og det var på denne måde, han 
ønskede at synliggøre sig. Selv i en høj alder sås 
han dagligt i lokalerne med sin stok snakkende 
med såvel gæster som personale. Når fortovsre
stauranten var gjort klar i foråret, havde Bertram 
Knudsen sin faste plads i hjørnet ved indgangen 
til restauranten. Her kunne han så sidde og nyde 
det liv, der var i fortovscafeen og få sig en hygge
lig snak med de mange kunder, som han kendte.

En anden måde, Bertram Knudsen har gjort 
sig synlig på, var gennem oprettelsen af den fon
den kaldet »Saxildhus’ Velgørenhedsfond«, hvis 
renter skulle bruges til udsmykning af Kolding 
by. Her kan blandt andet nævnes skulpturen 
»Liggende Pige”, som i sin tid blev afsløret på 
hjørnet af Ejlersvej og Fredericiagade, hvor der 
også var anbragt en bænk. Det var her, Jenny og 
Bertram Knudsen på mange af deres små »gåtu
re« nød udsigten til Koldinghus. På grund af 
hærværk er denne skulptur i dag anbragt i maga
sin. Af andre gaver til byen kan nævnes »Amori
nen«, som stadig kan ses foran Saxildhus.

For at sikre fremtiden for Saxildhus ændrede 
Bertram Knudsen selskabsformen fra enkelt
mandsvirksomhed til aktieselskab i 1950 under 
navnet Bertram Knudsen & Søn A/S med Ber
tram Knudsen som direktør og med kendte kol- 
dingnavne i bestyrelsen. Bertram Knudsens ene
ste barn Stig, som var adoptivsøn, blev i 1933 
optaget som kompagnon efter at have gennem
gået en grundig uddannelse i branchen her i lan
det samt på fagskole i Schweiz og i virksomheder 
i Tyskland og Frankrig. Glæden blev kun kort, 
for i 1935 omkom Stig ved en trafikulykke. Som 
et varigt minde om sønnen skænkede Bertram 
Knudsen og frue Kolding by et springvand, der
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blev opstillet på Banegårdspladsen foran Saxild
hus. Afsløringen fandt sted på Stigs 35 års fød
selsdag den 18. maj 1943.

På Bertram Knudsens 70 års fødselsdag den 
14. juni 1951 blev inspektør Knud Houlberg 
udnævnt til underdirektør. Knud Houlberg hav
de været barne- og ungdomsven med Stig, lige
som han havde stået i lære som konditor på Sa
xildhus. En anden værdsat medarbejder var Bør
ge Dall, nevø af fru Bertram Knudsen. Børge

Dall kom i lære som konditor på Saxildhus som 
15-årig i 1930. Efter læretiden var han bl.a. ansat 
i det kendte konditori »Kirstine« i Ålborg, lige
som han i tre år arbejdede som konditor i Tysk
land. I 1938 vendte Børge Dall tilbage til Saxild
hus som konditor og virkede på denne plads, til 
han umiddelbart efter krigen blev udnævnt til 
inspektør, hvilket job han varetog i mange år.

Nævnes bør også Hans Burmeister, som i man
ge år var en nær medarbejder af Bertram Knud

Afsløringen a f »Skildpaddens Amorin« foran Saxildhus i 1943. Bertram og Jenny Knudsen i samtale med borgines ter Knud  
Hansen.
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sen. Først som førstemand i forretningen og 
siden som inspektør og forretningsfører. Hans 
Baumeister forlod Saxildhus i 1959 for at flytte til 
Hvidding Kro ved Rødding.

I forbindelse med sin 70 års fødselsdag oprette
de Bertram Knudsen en pensionsfond på kr. 
250.000 som en påskønnelse til det personale, som 
havde været med til at opbygge og udvikle, hvad 
Saxildhus Konditori var blevet til fra en beskeden 
start i 1905 med tre medarbejdere til ca. 140 i 1951.

Kun tre år efter sin 70 års fødselsdag døde Ber
tram Knudsen den 26. maj 1954 kun 14 dage 
efter, at fru Jenny Knudsen var død. I årene efter 
blev Saxildhus ledet af skiftende direktører for til 
sidst at blive erklæret lukket i 1971.

Havde man fortalt Bertram Knudsen, at Sa
xildhus lukkede, ville hans bemærkning uden 
tvivl have været: »Ja, naturligvis for vi skal jo  også 
sove, så vi er friske til i morgen«.


