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Musiker og skomager
Af Henry Ingversen

Det må have været engang sidst på sommeren 
1916, at mine forældre, min yngre bror og 
jeg flyttede til Kolding fra Glud ved Horsens. 
Mine forældre var i 1911 flyttet fra Køben
havn, hvor min far i nogle år havde drevet et 
skomagerværksted samt en mindre skotøjsfor
retning. I Jylland havde det vist sig vanskeligt 
at finde et tilsvarende godt værksted, og fami
lien havde på grund af det levet en ret omflak
kende tilværelse i fem år.

Der blev nu gjort et nyt forsøg i Kolding, 
som efterhånden viste sig at falde heldigt ud. 
Det nye sted lå på hjørnet af Bjerggade og 
Frederiksgade (det nuværende Tøndervej), 
hvor nu “Amagertorv” har blomsterforret
ning. Dengang var det for os både værksted og 
beboelse. I gården havde værten indrettet en 
lille hønsegård med nogle forpjuskede høns. 
Som de fleste steder i provinsen var der selv
følgelig også lokum i gården.

Værkstedet, som lå ud til gaden, var både 
lyst og rummeligt med god udsigt til både 
Bjerggade og Frederiksgade, så vi følte os på 
ingen måde indelukkede. I stuen havde vi en 
petroleumslampe, og da det var under 1. ver
denskrig, hvor alt var rationeret, fik man også 
udstedt sin ration af petroleum. Udleveringen 
fandt sted i en gård på Rendebanen, hvor vi 
ofte måtte stå i kø med vores medbragte pe
troleumsflaske. På værkstedet var der gaslys.

Mine forældre havde dog langt tidligere 
haft tilknytning til Kolding.

Min mor, som var født den 31. december 
1872 i Seest, tjente som ung pige hos en ba
germester Guldager i Vestergade, og senere 
hos kaffehandler Wichmann i Østergade. Min 
far var født i Lunderskov, som søn af bager 
Janus Heinrick Ingversen og Mette Ingversen, 
født Madsen.

Skoletid
Min bror, som er fire år yngre end jeg, fik det 
meste af sin skolegang her, hvorimod det kun 
blev til halvandet år for mit vedkommende.

På Drengeskolen (nu Alykkeskolen) brugte 
man dengang, at eleverne skulle skifte sko, in
den de gik ind i klassen, så skolen havde et 
utal af solide lædertøfler. Jeg husker, at vi i

Henry Ingversens hjem på Tønder vej. Foto: Mogens Bon- 
nichsen, 1998.
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fysiktimen, som foregik i et specielt lokale på 
øverste etage, godt kunne finde på at lade en 
af disse tøfler vandre fra den ene til den 
anden for til sidst at ende med et ordentligt 
bump på katedret. Ganske vist kunne der godt 
vanke en af spanskrøret.

Efter min alder skulle jeg vel i 6. klasse, men 
da jeg kom fra landet, blev jeg sat i 5. klasse. 
Vores klasselærer hr. Hahn var ret streng, så i 
hans timer var der nu ingen, som turde lave 
ballade. Ve den stakkels synder, som lavede 
noget sjusk i sløjdtimen, om han ikke fik sine 
ting i hovedet igen, så dog smidt hen af gulvet 
ledsaget af en ordentlig balle. Som volontører 
hos omtalte klasselærer havde vi en tid to 
seminarister i klassen, hr. Nicolaisen og hr. 
Crüger. Sidstnævnte blev senere forstander på 
Købmandsskolen på Haderslewej.

Hvor mange biler, der passerer Tøndervej i 
timen i dag, ved jeg ganske vist ikke, men jeg 
kan dog ikke lade være med at tænke tilbage 
på dengang, da vi kælkede helt oppe fra Stejl
bjerg ned gennem Bjerggade og tværs over 
Frederiksgade, for så at ende nede i Ølbryg
gergården, som vi kaldte vognmand Ebbesens 
gård -  uden nogen særlig risiko for at blive 
kørt over.

Selv om jeg vel nok havde min bedste barn
dom i Glud, hvor vi boede tre til fire år, inden 
vi kom til Kolding, fandt jeg snart nye venner 
og faldt godt til.

Vi fra den sydlige bydel passerede dagligt 
den gamle træbro over åen i Vesterbrogade, 
når vi kom fra skole. Lyden af klaprende træ
sko på broen står endnu i øret. Hvis man ikke 
ligefrem var vild med at komme hjem for at 
læse lektier, var der også en chance for at

tjene en lille lommeskilling ved at samle metal 
på maskinfabrikkens affaldsplads, særlig kob
ber og messing kunne godt give en god skil
ling. Min jævnaldrende ven, Anders Skeem 
var daglig gæst der.

De fleste drenge havde gerne en plads som 
bydreng. Da min far var skomager, var det ret 
nærliggende, at det blev hos vores læderhand
ler, jeg fik en plads. Dengang var der mange 
skomagere i Kolding. Skomagerne havde altid 
travlt, folk sled i almindelighed meget ofte 
skoene alt for meget, inden de gik til skoma
ger. Der blev ofte købt materialer, efterhån
den som der var brug for dem, såsom ud
skårne såler og flikker.

Der var nok flere fattige folk dengang også 
i Kolding, men folk var også mere sparsom
melige, så en beskeden hjælp kunne gøre stor 
gavn.

Ret mange børn måtte gå på Samaritanen 
for at få middagsmad.

En bestemt dag i ugen bestod middagen af 
en ordentlig stor skive flæsk og en tyk skive 
rugbrød, det var noget mange børn så frem 
til.

Når nogen ellers var i nød og skulle have en 
hjælpende hånd, fik det betegnelsen „fattig
hjælp“. Det satte ligesom et kedeligt stempel 
på disse mennesker.

Festlige oplevelser
En forening som FDF (Frivilligt Drenge For
bund) , prægede mange drenges fritid og op
dragelse. Foruden både underholdende og 
oplysende møder hver fjortende dag var der 
mange dejlige ture. F.eks. en dag med Lan- 
derupgårddrengene, hvor der blev udkæmpet
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Den vestlige del a f Tøndervej med “Schiueizerbakken”. Henry Inguersens hjem er det sidste i husrækken til venstre før  
Bjerggade. Foto ca. 1910.

drabelige kampe eller en tur til Grænsebor
gen. Ja, selv en såkaldt propagandatur gen
nem byen -  fyrretyve drenge i deres hvide blu
ser og med musik i spidsen -  føltes som noget 
festligt.

Medens familien endnu boede i Køben
havn, var vi under et besøg i Kolding til en 
varietéforestilling. Det var på det gamle Som
merlyst. Jeg synes endnu at kunne huske no
get med nogle korpiger i tylskørter. Sommer
lyst, som lå oppe bag ved Skydebanen i for

længelse af Stejlbjerganlægget, var engang et 
yndet forlystelsessted. Teaterdirektør fru Sig
rid Kreutz Hindborg, som et par år spillede 
sommerteater på Alhambra, boede med hele 
sin stab på det nedlagte Sommerlyst. Det kom 
efterhånden til at se noget forfaldent ud, men 
der stod stadig et gammelt flygel, som vi 
drenge morede os med at traktere.

Markedsdagene i Kolding satte dengang ku
lør på byen. Både voksne og børn strømmede 
til i stort tal både fra land og by for at more sig.
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FDF-orkester marcherer gennem Munkegade, ca. 1915.

På torvet stod der masser af boder med is og 
honningkager, og hvad der ellers kunne friste. 
Gøglerteltene samt de forskellige skydetelte 
og spilleboder på Kirketorvet havde en egen 
kolorit over sig. Mange kan vel endnu huske 
professor Labri, der med sine opråb animere
de folk til at se forestillingen, som f.eks. “mine 
damer og herrer, løs nu billetterne, entreen

er sat så lav, at enhver må bukke sig. De får 
nu lejlighed til at se kæmpedamen frk. Povla, 
som kan bære en voksen mand på brystet. 
Samtidig, mine damer og herrer, får de lejlig
hed til at se syv gamle kaffekællinger danse 
hopsa på en strikkepind”.

Selv almindelige torvedage kunne være 
festlige. Mon nogen kan huske Hasle Grete,
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der med sin lille grøntsagsbod hver torvedag 
trofast stod og faldbød sine varer. En dag, hvor 
jeg stod og så på, kom hendes søn Louis og 
sagde til sin mor: ”Ah, giv mig lige 30 ører til 
en hvidtøl.” Det var nu ikke just hvidtøl, der 
var hans store nummer. Louis og hans kam
mesjuk Dengse var kendt af alle som et par 
store lømler, der aldrig bestilte noget, men 
heller ikke gjorde nogen fortræd.

En skønne dag hørtes der på gaden råbet: 
“Sidste nyt, 5 ører”. Manden, som råbte, havde 
en stor taske fyldt med Københavneraviser, og 
han var udstyret med absolut prangende an
noncer fra “MONOPOL”, påsyet både jakke 
og kasket. Det vakte unægtelig en vis opsigt, 
hvad der også var meningen. Grundlaget for 
denne lidt utraditionelle salgsmetode var 
krigsbegivenhederne. At manden havde gre
bet det helt rigtigt an, viste sig, da han senere 
kunne bygge en kiosk på Sønderbro.

De dengang så populære kommunale kon
certer med musikdirektør P. M. Lomholt var 
en oplevelse, som vi gang på gang glædede os 
til. Orkestret var ikke så stort. Lomholt stod 
selvfølgelig foran orkesteret med sin violin, 
han dirigerede og spillede de små solopar
tier. Da entréprogrammet gerne kostede 25- 
35 ører, var det jo også en billig fornøjelse.

En billig fornøjelse var også foredrag, især 
husker jeg arkitekten Robert Schmidt, som 
afholdt nogle interessante foredrag med for
skellige emner, ikke mindst om arkitektur og 
fremmede stilarter.

Nytårsaften var nu noget for sig. Det be
gyndte med lidt skyderi i gaderne, men lidt 
efter lidt trak flere og flere folk op mod torvet, 
hvor der efterhånden blev et øredøvende fest

fyrværkeri. Pludselig kunne der dukke en stor 
trækvogn op fyldt med havemøbler og alt 
muligt skrammel, ja, det kunne hænde, at no
gen kom slæbende med en båd nede fra hav
nen. Det hele blev så læsset af midt på torvet. 
Når Rådhusuret slog 12, kulminerede løjerne 
med nogle særligt kraftige kanonslag.

Musikerdrømme og skomagerlære 
Pudsigt nok blev jeg konfirmeret på min 
fjortenårs fødselsdag den 24. marts 1918. Da 
mine drømme om en uddannelse som violi
nist tilsyneladende ikke kunne realiseres, måt
tejeg prøve, om der var andre muligheder.

Jeg havde lige fra tiårs alderen interesseret 
mig for at læse, og dermed for bøger, så jeg fik 
den ide at gå i lære som bogbinder. Havde jeg 
haft en bedre skolegang og en eksamen, var 
jeg nok blevet boghandler.

Det varede ikke så længe, før jeg blev klar 
over, at det nu ikke var bogbinder, som jeg 
ville bruge mit liv til. I lærekontrakten var ind
ført en paragraf om tre måneders prøvetid, så 
ville jeg gøre mig fri, skulle det være inden 
disse tre måneder var gået. Selv om mester
svenden gerne ville beholde mig og havde 
lovet mig ekstra sommerferie, hvis jeg ville 
blive, var min beslutning taget. Jeg måtte gå 
den tunge gang til chefen boghandler P. Bli
cher, som var af den gammeldags konservative 
type med jaket og høj stiv flip. Når man kun er 
fjorten år, så føler man sig rigtig lille i sådan 
en situation.

Noget andet måtte jeg i gang med, blot ikke 
papir, så jeg fik lov til at komme i lære hos min 
far som skomager, selv om min far ikke syntes, 
at det var noget rigtigt at gå ind for. Jeg blev
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Henry Inguersen som FDF-dreng.

nu ret hurtigt en god hjælp for min far, da han 
havde en masse at lave i de år, jeg var lære.

Det med musikken var ikke sådan at lægge i 
mølposen. Da jeg havde været i lære et halvt 
års tid, begyndte jeg at tage violinundervis
ning hos en af byens musikere. Da jeg var 
optaget hver dag med skomageriet, fik jeg det 
ordnet, så jeg kunne få en times undervisning 
hver søndag.

Der var dengang en vældig interesse blandt

unge for violinspil. Både Josef Bidinger, som 
jeg gik hos, og musiker Jens Henriksen havde 
nok hver ca. 35 elever. I marts måned blev der 
afholdt elevkoncerter med assistance af musi
kere på andre instrumenter. Selvfølgelig var 
interessen for klaverspil tilsvarende stor -  den 
mest søgte klaverpædagog i mange år var nok 
frøken Halling. Det var sikkert kun de få, der 
fik noget særligt ud af deres spil.

Professionel musiker
For mit vedkommende førte det til, at jeg sam
men med lærer Probst og hans kone, lærer 
Jensen fra Strandhuse samt gårdejer Markus 
Hansen på cello og to unge kammerater, der 
var violinelever henholdsvis hos Bidinger og 
Henriksen, dannede et lille orkester. Særligt 
om vinteren blev der afholdt mange prøver 
eller spilleaftener.

Vi blev ofte inviteret til at spille for en eller 
anden forening rundt i forsamlingshusene. 
Om musikken ikke var helt i topklasse, er tro
lig nok, men først i tyverne kunne folk endnu 
glæde sig over mere beskedne fremførelser. 
Selv havde vi stor glæde og fornøjelse af vort 
musikalske samvær.

Samspillet foregik gerne hos lærer Probst i 
Nr. Bjært. Hvad enten det regnede eller sne
ede, skulle der spilles. Den ene af mine kam
merater, Karl Martin og jeg trodsede altid vej
ret, selv om vi skulle gå fra Kolding til Nr. 
Bjært. Den anden kammerat, som boede i 
Eltang, hed Mads Møller. Han blev senere en 
habil musiker både på violin, klarinet og saxo
fon.

Den 1. marts 1924 blev jeg medlem af Kol
ding Orkesterforening, en afdeling af Dansk
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Musiker Forbund. Resultatet blev så, at jeg 
lige så stille kom væk fra skomageriet. Den 
første koncert, jeg var med til, var en frilufts- 
koncert i Alhambras have. Man havde den
gang endnu en musiktribune for enden af ha
ven. Koncerten skulle afholdes en søndag ef
termiddag, men musikerne var tilkaldt til 
prøve søndag formiddag. For nu at være i så 
god form som mulig, stod jeg op i så god tid, 
at jeg kunne øve mig mindst en time, før jeg 
skulle til prøve, hvad der også kom mig til 
gode.

Jordrup Forsamlingshus var det første sted, 
hvor jeg spillede til bal, besætningen var to 
violiner, trompet og tuba. Selvfølgelig cyklede 
vi til Jordrup. Før i tiden måtte musikerne ofte 
gå flere mil for at nå til deres arbejdsplads, og 
derefter spille en hel nat i et telt. Så det var 
ikke af vejen med en kaffepunch engang imel
lem.

Efter at have spillet et årstid for musikdirek
tør Lomholt her i Kolding tog jeg til Køben
havn, dels for at komme ind på Musikkonser
vatoriet, og dels for at se, om jeg kunne være 
heldig at få en plads som musiker på et værts
hus.

Ved hjælp af et par gode anbefalinger og en 
pæn anmeldelse fra elevkoncerter var jeg hel
dig at få lov til at spille for professor Anton 
Svendsen i hans private hjem. Jeg blev lovet en 
halv friplads, men til gengæld måtte jeg ikke 
spille på værtshus, og da det var min ene
ste mulighed for at klare mig økonomisk, så 
måtte jeg opgive Musikkonservatoriet.

På den anden side var jeg så heldig at få 
engagement på Café Sundet på Øresundsvej 
på Amager i løbet af otte dage. Samtidig spil

lede jeg i KFUM’s orkester inde i Gothersgade 
hver søndag formiddag fra kl. 8-10.

Vi havde fire koncerter den vinter, det var 
meget udviklende. Senere fik jeg et sommer
engagement i Rørvig, og derefter spillede jeg
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sammen med pianistinden Gudrun Pedersen, 
også fra Kolding, i Palmehaven i Køge. Det ef
terfulgtes af engagementer i Holbæk, Haslev, 
Hjerting og sluttede i Nykøbing Mors, hvor 
jeg traf min kone Gudrun.

Herefter slog jeg mig igen på skomageriet. 
Fra 1933 arbejdede jeg i Odense, og i 1935 
flyttede jeg tilbage til Kolding, hvor jeg efter 
et par år overtog min fars skomagerværksted 
på Tøndervej.
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