FERNISERING
Fredag d. 28.maj kl. 15.00 i Legeparken
Koldinghus Margarinefabrik hyldes gennem kunstværket ”Margarinedåsen”
med placering i Legeparken.
Samtidig hyldes ”El-Museet” på H.C. Petersens Vej 4,
hvor Kolding Landsogns Elektricitetsværk lå.

Alle er velkomne
Der tages forbehold for ændringer i forhold til Covid19 restriktioner
tjek www.kunstkvarter.dk forinden

Program:
• Velkomst v/formand for Beboerforeningen Tre-i-en,
Dorthe Christiane Zinck Iversen
• Skulptør Henrik Fischer har ordet
• Lokaldemokratiudvalget, Kolding Kommune har ordet
• Kulturforvaltningen, Kolding Kommune har ordet
• Arne Dam Mortensen, best.medl. Beboerforeningen Tre-I-En
har ordet
• Herreensemblet MandHatten synger et par festlige sange
• Hyggeligt samvær

Venlig hilsen

Kunstkvarter er en kunstrute i Kolding,
hvor historiske virksomheder og personer hyldes
med kunstværker i et lokalt område der dækker
Graacksvej, H.C. Petersens Vej og Grønningen.
Kunstruten er med til at vække Koldings historie til live og sætte fokus
på de drivkræfter, som gennem tiderne har præget byen.
Beboerforeningen Tre-I-En er initiativtager på det visionære projekt,
der afvikles fra 2017-2021 i et samarbejde med skulptør Henrik Fischer.
De mange kunstværker og de historiske foldere der er udviklet til hvert
kunstværk kan ses på foreningens hjemmeside:

www.kunstkvarter.dk

Et nyt udendørs ”El-Museeum” ser dagens lys
Sognerådet i Kolding Landsogn besluttet d. 1. juni 1921 at opføre
elektricitetsværket.
Den tekniske indretning blev foretaget med indkøb af dieselmotor og
generator så værket kunne igangsættes den 10. nov. 1912.
I 1930 blev Kolding Landsogn en del af Kolding Kommune og elværket
blev nedlagt.
Kolding Kommune indrettede herefter elektricitetsværket til Kolding
Østre Vandværk, der fungerede fra 1931 til 1988.
I 1994 indgik bygningen i Andels Boligforeningen Byparken med fire
lejligheder
El-Museet er et udendørs museumsskab med information om el-effekter samt information om Kolding Landsogns Elektricitetsværk.

Projektet EL-Museum er sponsoreret af:

Et nyt kunstværk ser dagen lys
”Margarinedåsen”
Koldinghus Margarinefabrik blev etableret i 1913
som et aktieselskab af en kreds af mejerister i
Kolding beliggende i Søndergade 3, Kolding.
I 1923 var margarineproduktionen så stor, at
Mads Jensen, der havde købt fabrikken i 1920,
byggede en ny fabrik på Grønningen i Kolding
Landsogn, hvor skatten var lavere end i Kolding
by.
Mads Jensen blev født 1876 i Skallerup i Nordjylland. Han var uddannet som kontrolassistent i
mejeribrug og var emigreret til USA. Han havde
oprettet et privat mejeri i Michigan, inden han i
1919 vendte tilbage til Danmark.
Koldinghus Margarinefabrik kunne konkurrere
med de andre margarinefabrikker, fordi den blev
kendt for sin gode smag.
En af hemmelighederne var, at man i stedet for
skummetmælk brugte kærnemælk, der stadig
havde lidt af smørsmagen i sig.
Koldinghus Margarinefabrik blev i 1974 solgt til
Dragsbæk Margarinefabrik i Thisted, og hermed
standsede margarineproduktionen i Kolding.
Per Bech Jensen – Mads Jensens søn ejede
fortsat ejendommene Grønningen 17 og 19 indtil
1982.
I 1995 blev andelsboligerne bygget.

Projektet Margarinedåsen er sponsoreret af:

Bydelspulje og Kulturpulje

Forsiden:
Byggeri i forbindelse med Østre gamle Vandværk som var det tidlige Kolding Landsogns Elektricitetsværk.
I baggrunden ses Kolding Margarinefabrik. 1931. Fotograf: Ludvig Thomsen – udlånt af Koldings Stadsarkiv

