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I ethvert lille Borgersamfund, ikke mindst i Køb
stæderne, og vel navnlig mest iøjnefaldende i de 

smaa, vil der altid være Mænd, der ved deres Karak
ter og afvigende Anskuelser fremtræder som Klipper 
paa en forholdsvis flad Kyst. De trodser Stormen og 
Bølgerne ved Paalandsvind, og Skumsprøjtet staar højt 
omkring dem. Men naar Vinden har lagt sig, og Bræn
dingerne med den, vil man finde, at saadanne Klip
per i høj Grad har gavnet Kysten og i det lange Løb 
netop gennem Modsætningsforholdet har bidraget gan
ske væsentligt til den Form, Kystlinien har faaet.

I over en Menneskealder af forrige Aarhundrede, 
fra midt i Fyrrerne til midt i Firserne, var der i Kol
ding en enkelt Borger, Hans Henrik Grau, der mere 
end nogen anden stod som en Klippe i Havet, og om 
hvis Navn der stod de stærkeste Brydninger, hvad 
enten det gjaldt hans offentlige Virksomhed i kommu
nal Henseende eller hans mere private Foretagender. 
Højst ulige bedømt, som han var, er det maaske na
turligt, at hans Historie først skrives over en Menneske
alder efter hans Død, da Sindene er kommen noget
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til Ro og næppe saa stærkt paavirkede af de ulige 
Domme, man dengang havde paa rede Haand over 
ham.

Jeg har i sin Tid benyttet Æmnet i et Foredrag, 
holdt 1910 ved Juletid, og modtog umiddelbart der
efter mange Opfordringer til at benytte det i Aarbogen. 
Disse Opfordringer har jeg været overhørig indtil nu, 
fordi jeg — hvis Foredraget skulde fremtræde som 
historisk Skildring — var nødt til at underbygge det 
fastere ved uigendrivelige Kilder, saa hele Skildringen 
kunde fremtræde som et værdigt Minde for Grau og 
saa vellignende, at baade hans Venner og Modstan
dere — ogsaa de nedarvede i andet Led — kunde ken
des ved det. Personlig har jeg aldrig set, endsige 
kendt Grau, men som Grundlag er jeg gaaet ud fra 
Skildringer af baade Fjender og Venner. Disse mundt
lige Beretninger har jeg i de allerfleste Tilfælde været 
i Stand til at kontrollere gennem Optegnelser i By- 
raadets Arkiv og andre offentlige Dokumenter baade 
i og uden for Kolding, og jeg har bestræbt mig for 
ved omhyggelig Angivelse af hver enkelt Kilde at 
muliggøre Kontrol.

Slægt og Ungdomsaar.
En Familietradition fortæller, at der i sidste Halv

del af 1700’erne i et Sogn paa Als levede to Brødre, 
der i Fællesskab styrede de kirkelige Anliggender. 
Den ene Broder var Præsten og den anden Degnen. 
Det er trods Henvendelser til Sønderjylland ogsaa nu 
under Krigen ikke lykkedes mig at tinde Sognets 
Navn, men Grau er paa Als et ret almindeligt Fa
milienavn. Hos ovennævnte Degn fødtes i 1781 en 
Søn, Johannes Jacobsen Grau. Sønnen kom i Køb
mandslære, vistnok i Sønderborg. Senere bosatte han
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sig et Par Aarstid i Vejle (Borgerbrev 18/a 1812), men 
købte 1814 en Gaard paa Adelgade i Kolding. Det er 
Ejendommen Adelgade 12, der endnu i Folkemunde 
kaldes »Graus Gaard«. Jobs. Grau støttedes pekuniært 
af Rigmanden Jens Wissing (J. P. Wissings Fader). 
Sit Borgerbrev i Kolding som Købmand fik Johannes 
Grau 25/i 1815. Efterhaanden kom Grau til at spille 
en ret betydelig Rolle i Byen og var den første faste 
Kæmner i Aarene 1825—45.

Johannes Jacobsen Grau var gift med en Frøken 
Witzke fra Sønderborg, og da hans første Hustru døde, 
blev han gift med hendes Søster, Nikoline. I første 
Ægteskab var der tre Sønner, Nikolaj, Hans Henrik 
og Jens Jørgen og en Datter. I andet Ægteskab var 
der en Søn, Carsten Martin, og en Datter. Den gamle 
Johannes Grau døde 11. Maj 1857 og hans Enke 23. 
Juni samme Aar.

Hans Henrik Grau var født her i Kolding 1. Febr. 
1816. Det er ikke tilfældigt, at jeg har fremhævet, 
at begge hans Forældre var Alsingere, Sønderjyder. 
Jeg er nemlig vis paa, at enkelte af hans særligt ud
prægede Egenskaber, først og fremmest hans Oppo
sitionslyst og Maaden, den ytrede sig paa, er ud
præget sønderjysk og nøje falder sammen med søn
derjysk Folkekarakter. Om hans Barneaar er der ikke 
stort at melde. Blandt hans Skolekammerater var den 
jævnaldrende Otto Frederik Johansen1), der senere fik 
Navnet Kralund og som blev meget kendt i By og 
Egn. Hans Henrik har været en rask Dreng, og man 
møder ham bl. a. som ivrig Deltager i de Slagsmaal,

*) f. i Fredericia 1815, konfirmeredes under Navnet O. F. Johansen. 
Hvornaar han antog Navnet Kralund er ubekendt. Hans Moder var Jo
hanne Magrete Seeberg, senere gift i Aarhus med Snedker Rasmus Jensen 
Strøm. En Datter af dette Ægteskab gift med Prokurator H. J. Find. 
Dennes Søster Marie gift med Kralund.
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der udkæmpedes mellem Borgerskolens og Latinskolens 
Drenge. Borgerskolen var jo dengang i Kirkens nor
dre Korsarm. Digteren Carl Ploug har til sine Børn 
fortalt om disse Drengekampe og berettet, at han pryg
lede Grau. Hother Ploug fortæller i sin Bog om Fa
deren, at denne troede, at de Prygl, Ploug havde givet 
ham, var medvirkende til, at Grau senere blev en saa 
ilter Oppositionsmand!

Efter sin Konfirma-
tion blev Grau sat i 
Handelslære i Flens
borg og erhvervede sig 
her et udmærket Kend
skab til Handelen med 
Produkter, navnlig Hu
der og Skind. I Slut
ningen af 30*erne kom 
han hjem som velud
dannet Købmand. Den 
10. April 1841 fremstod 
han paa det nye Raad- 
hus i Kolding for Ma
gistraten og »begærede 
at maatte blive meddelt

Hans Henrik Grau. Borgerskab som Køb
mand, da han efter 

forevist Attest fra Købmand Jens Petersen i Flensborg 
har været Handelsbetjent hos ham i 3Va Aar, og da han 
dertil godtgjorde at være ansat ved Borgervæbningen, 
blev han Begæring bevilget og ham meddelt Borger
skab som Købmand her i Byen, hvorefter han aflagde 
den sædvanlige Borgered«. Han købte en Ejendom paa 
Adelgades søndre Side, nu Nr. 15, og skaffede sig en ud
strakt Forretning, ikke blot i Huder og Skind, men
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ogsaa i Tømmer og Brædder, foruden en betydelig 
Kolonialvarehandel. Han blev gift med en af Heste
handler Hans Olesens kønne Døttre, Mette Kathrine. 
(To andre af Hans Olesens Døttre var gift med Køb
mand Jacob Aagaard og Postfører Borthig).

Store Opgaver.
Det varede ikke ret længe, før Gran saa sig om 

efter større Opgaver end sin Handel. Fra Barnsben 
havde han haft stor Lyst til Byggeri, og snart be
gyndte han at sysle med Planer bagved sin Gaard 
ud mod Latinskolen. Først købte han et lille Hus i 
Sviegade (i 1858 omdøbt til Skolegade) med en Jord
lod, og dernæst erhvervede han for 400 Rigsdaler en 
større Haveplads, der laa mellem hans Gaard og La
tinskolen og som ejedes af Eskadronschefen ved Land
senererne; Johan Vaupel (Fader til Otto Vaupel). Her 
kunde der blive en ordentlig Tømmerplads, ja Grau 
spekulerede ogsaa paa et Garveri, men Kommunal
bestyrelsen svarede paa hans Andragende om Bevil
ling, at der i Forvejen dreves 2 Garverier i Byen for
uden at en stor Del af Sko- og Sadelmagerne gar
vede selv. Desuden modsatte man sig Planen af Frygt 
for ilde Lugt1). Nu var det netop i de Aaringer, at 
den nye Latinskole opførtes, og Bysnakken beskyldte 
Grau for, at han byggede et Halvtag ved Skellet, saa- 
ledes at det vilde tage baade Lys og Luft fra Latin
skolens Vinduer til den Side. Det har været mig umu
ligt at komme helt tilbunds i denne Byggeaffære, men 
vist er dot, at Latinskolen maatte afkøbe Grau Vau- 
pels Have og lidt mere for 1000 Rigsdaler. Tilmed 
blev der tinglæst en Forpligtelse, at Grau paa sin øv
rige Grund ikke maatte bygge Latinskolen nærmere

*) Kommunalbestyrelsens Forhandlingsprotokol 4/e 1844.
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end 6 Alen. Nu begyndte Grau sit Byggeri i Svie
gade, som han søgte at faa brolagt, men Kommunal
bestyrelsen vedtog 3. Maj 1842 at erklære, at »be
meldte Sviegade ingensinde havde været betragtet som 
Gade«. Man mærker i dette som i flere Skrivelser 
fra Kommunalbestyrelsen en stærk Vrangvilje mod 
den nye Mand og hans Planer. Grau fortsatte sit 
Byggeri i Laasbytoft, hvor han havde købt et Areal 
nord for den Ejendom, der i sin Tid ejedes af Chr. 
Hansens Enke (Nr. 96). Før dette Areal kunde be
bygges, gav han sig i et Par Aar med flere Spand 
Heste til at »flytte Bjerge« — det var han senere ikke 
meget for — og byggede flere Ejendomme paa Laasby- 
gades østlige Side. Før Krigen 1848—50 var to af 
dem færdige. Han vilde her bygge mere, og i 1849, 
da Gadekampen og Bombardementet 23. April havde 
ødelagt flere Huse i Byen, fremsendte han til Kom
munalbestyrelsens Anbefaling et Andragende om Fri
tagelse for kgl. Skatter og Afgifter i 10 Aar af de Byg
ninger, han allerede havde opført og fremdeles agtede 
at opføre paa Laasbytoft. Repræsentantskabets Er
klæring er endnu ganske morsom at læse. Den lød 
saaledes (ifl. Kopibogen):

»Ved at tilbagesende Magistraten den os ved Am
tets Skrivelse af 15. Dec. (1849) tilstillede Ansøgning 
fra Købmand H. H. Grau om Fritagelse for kongelige 
Skatter og Afgifter i 10 Aar af en Del Bygninger, som 
han dels har opført og dels agter at opføre i Laasby
toft ved Nørreport, tillader vi os at erklære, at paa 
Laasbygades østre Side har Købmand H. H. Grau i 
den ham tilhørende Toft opført 2de Gaarde med Bag
huse, hvoraf den ene har været opført i flere Aar1) 
og beboet af en Købmand og den anden derimod er

x) Siden 1846.
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først bleven beboet i 1849. Disse tvende Gaarde har 
imidlertid allerede været solgte af Hr. Gran og i no
gen Tid tilhørt en anden, men er nu igen kommen 
i hans Eje. Skøndt den Kolding overgaaede Brand 
lader formode, at her maatte være Trang for Beboel
seslejligheder, da flere Familier ved Branden blev hus
vilde, er dette dog ingenlunde Tilfældet, thi disse Fa
milier har ikke alene faaet Lejligheder, saa de igen 
har paabegyndt deres afbrudte Næringsvej, men des
foruden staar endnu ligesom før flere Lejligheder le
dige, hvilket vel tildels er en Følge af, at nogle er 
flyttede herfra for at undgaa Krigens Byrder og Ræds
ler. Naar de afbrændte Vaaningshuse bliver opførte, 
hvilket vel snarest muligt vil ske, da vil der blive 
end flere gode Lejligheder at udleje, og disse Fami
lier kan dog sikkert mest trænge til at faa Indtægter 
af de Bygninger, de saaledes er nødt til at opføre, 
men hvor Lejerne skulde komme fra, er ikke godt 
at indse under de nuværende Forhold, da der viser 
sig mere Tilbøjelighed til at flytte herfra end hertil. 
Var Mangel paa Lejeværelser tilstede, hvilket af det 
anførte ses ikke at være Tilfældet, da vilde flere Vaa- 
ningshuses Opførelse unægtelig være til Gavn for Kom
munen, men naar ved de afbrændte Gaardes Opbyg
ning end flere Lejligheder vil komme til at staa le
dige, da maa vi tilstaa, at hvis Ansøgerens Fore
tagende skulde blive noget større end at bygge et Par 
Gaarde i 5 a 6 Aar, indser vi ikke under nærværende 
Forhold det gavnlige deri for Kommunen og lige saa 
lidt Fordelen for Supplikanten selv, hvilket dog for
modentlig er det nærmeste Hensyn. Forøvrigt maa 
vi tilstaa, at nye Bygningers Opførelse paa denne for
hen aabne Plads giver denne Del af Byen et bedre 
Udseende, og vi kan aldeles intet have imod, at den
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ansøgte Begunstigelse, 10 Aars Frihed for kongelige 
Skatter og Afgifter, forundes Ansøgeren«.

Man mærker i Skrivelsen, trods alle Sving, en vis 
Modvillie mod »Supplikanten« og en Foragt for at 
bygge »et Par Gaarde i 5—6 Aar«, notorisk en kraf
tig Overdrivelse. Graus Kamp mod »den store Bøj- 
gen« er allerede i Gang. At Grau fik et Afslag paa 
sit Andragende, kan man efter Kommunalbestyrelsens 
Svar let tænke sig, men ufortrødent fortsattes Bygge
riet. Han fortsatte med den Ejendom, han selv kom 
til at bebo, og som hans Søn, Gustav Grau, beboer 
nu. Gfterhaanden skød Husrækken sig helt op ad 
Banken og dannede den nuværende Nørregade. Ogsaa 
andre Steder i Byen tog Grau fat. Ved Avktionen 
over Byens tre Porte, Klosterport, Nørreport og Sønder
port 19. Juni 1851 købte Grau Sønderport. Han til
bød at rykke denne Bygning tilbage ved Ombygnin
gen efter den af Bygningskommissionen afstukne Linie 
for en Sum af 50 Rdl. Dette bifaldt 6 af de 8 Borger
repræsentanter, men de to Repræsentanter mente ham 
ikke berettiget til Erstatning »forinden han ved Dom 
vorder tilkendt en saadan Erstatning!« Her blev Bøj- 
gen altsaa dog i Mindretal.

Offentlig* Fremtræden.
Wissings Anlæg. — Borgmesterstriden.
Grau var, straks da han kom frem, meget omtalt 

og omdisputeret. Hans første offentlige Fremtræden 
var forresten til Hest som Befalingsmand i Borger
væbningens »ridende Korps«, der førte den gamle 
Fane fra 1790, lavet i Anledning af Kronprins Frede
riks Indtog (senere Kong Fr. VI.) efter sit Giftermaal 
paa Louisenlund ved Slesvig. Paa Museet paa Kol- 
dinghus opbevares Graus pragtfulde Uniformskjole.
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Fra denne Tid stammer Historien om Christian VIII.s 
Modtagelse under et Besøg, vistnok Besøget 1844:

Kongens Vogn kom vesterfra, omringet af Tolderne 
fra Foldingbro, der ikke vilde vige Pladsen for det 
ridende Korps, der var redet Majestæten i Møde. Slag
ter Lassen manøvrerede da i Vrede med sin Hestr 
saa en af de beredne Toldere maatte i Grøften med 
sin Ganger, og Toget gik istaa. Da Kongen stak Ho-

Det ridende Korps' Fane.
(Midtpartiet er forandret til Chr. VIII.s Navnetræk.)

vedet ud og spurgte, hvad der var i Vejen, beklagede 
Grau — der altid var en særdeles kongetro Mand, 
men en Hader af underordnet Embedsmandsvæsen 
— sig over, at Tolderne ikke vilde overlade Æres
pladsen til det ridende Korps, der fra gammel Tid 
havde haft Ret til at eskortere Kongen. Striden blev 
straks afgjort til Graus fulde Tilfredshed, thi Kongen 
sagde lidt spydig til Tolderne: Mine Borgere skal ride 
nærmest min Vogn, thi de lønner sig selv!
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Allerede som Dreng fik Hans Henrik Gran et Ind
blik i Byens Affærer, mest ved Samtaler med sin Fa
der, Johannes Gran. Det var i Tyverne og Tredi
verne, altsaa i »de eligeredes« Tid, og i Almindelig
hed sivede der ikke stort ud om, hvad der foregik 
mellem dem og Magistraten. I Krostuerne — der var 
en Tid, da tre af Byens fire eligerede var Værtshus
holdere — hørtes lidt engang imellem, men Johan
nes Grau var, som foran nævnt, i 1825 bleven Kæm
ner (Løn i vore Penge 300 Kr.). Der var ikke noget 
dengang, der hed Kæmnerkontor med mange Hjæl
pere, man gik til Kæmneren i hans Hjem og betalte 
Skatterne, eller mødte man Kæmneren et Sted i Byen, 
kunde man godt faa ham til at tage imod Pengene 
og kvittere i Skattebogen. I 1845 blev Johannes Grau 
afskediget som Kæmner. Borgerne var ikke tilfredse 
med Afskedigelsen, og der indgik en Adresse med en 
Mængde Underskrifter til Fordel for Johs. Graus For- 
bliven i Bestillingen, men da Afskedigelsen blev fast
holdt, valgtes Sønnen Hans Henrik Grau til kommu
nal Revisor, den første kommunale Tillidspost, der 
giver et fortrinligt Indblik i de kommunale Forret
ninger.

Bag disse Begivenheder aner man Brydninger, ikke 
mindst mellem Magistrat og Borgerskab, og for at 
belyse den Tone, der undertiden dengang kom frem 
fra Embedsmændenes Side, skal jeg her aftrykke et 
Par politiske Dokumenter, der findes i Kolding By- 
raads Arkiv.

Den 20. Jan. 1848 var Christian VIII. død, og dette 
var som bekendt Optakten til Aarets mærkelige Be
givenheder. I Ugerne derefter, navnlig i Februar, var 
Stemningen overalt i Landet bevæget, og Kolding kom 
jo da ogsaa med ind i Røret — til Borgmester Qvist-



EN KOLDINGBORGER 1$

gaards Forfærdelse. I Slutningen af Februar indtraf 
Efterretningen om Revolutionen i Paris. Tænk, om 
Borgerne i Kolding fandt paa at lave Revolution, man 
kunde jo aldrig vide. I hvert Tilfælde skulde Bor
gerne da høre, hvad de i saa Tilfælde udsatte sig forr 
idet Retfærdigheden absolut ikke vilde lukke Øjnene. 
Borgmester Qvistgaard lod derfor udtromme følgende 
kostelige Bekendtgørelse:

»For at forebygge Misforstaaelser, bliver det herved 
bekendtgjort, at den fra »Kielef Correspondent« i nogle 
andre Blade overgaaede Efterretning, *at Hans Maje
stæt Kongen har befalet, at Politiet ikke skal bryde sig 
om, naar der kun raabes og synges og ellers ingen Op
tøjer gøres, samt at Politiet i intet Tilfælde maa bruge 
Stokken« ingen videre Hjemmel har og i al Fald kun 
kan have Hensyn til Bekendtgørelser, der i den sidste 
Tid maa være udstedt i København, foranledigede ved 
de Bevægelser, som der har vist sig i Anledning af 
Tronskiftet.

I de almindelige Politianordninger er under Hans 
Majestæt Kong Frederik den Syvendes Regering ingen 
som helst Forandring foretaget, som er bragt til ved
kommende Politimesters Kundskab, og paaligger det 
saaledes Politiet ved de samme Tvangsmidler, som hid
til har staaet til dets Raadighed at overholde Orden 
og Rolighed paa Gader og offentlige Pladser, og hvor
med Raaben og Syngen, det være sig Dag, Aften eller 
Nat, ikke lader sig forene.

Colding Politikammer. T. Qvistgaard.«

En lille Rest af den samme Aand holdt sig hos 
Politiet ogsaa efter Grundloven. Dette kan et Doku
ment fra Maj Maaned 1854 bevidne. Man vil med 
Interesse se Navnene paa de Mænd, der har under-
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skrevet en Protest til Politimester Qvistgaard, thi det 
var atter ham. Man forberedte i Kolding en Grund
lovsfest og aviserede nogle Dage før Festen Borgme
ster og Politimester derom. Som Svar sendte denne 
et Cirkulære fra Justitsministeriet og tilføjede i Slut
ningen af sit Brev en faderlig Formaning for egen 
Regning om at opretholde Orden. Han fik derefter 
følgende Svar:

Ærbødigst P. M.
Komiteen for den eventuelle Fest den 5. Juni skal 

ikke undlade herved tjenstligst at sætte Hr. Politi
mesteren i Kundskab om Modtagelsen af Deres ærede 
Skrivelse af Dags Dato med Kommunikation af Ju
stitsministeriets Cirkulære af 27. ds. Vi beklager, at 
Politimesteren i Brevets Slutningspassus har behaget 
at minde os om, at der under den paatænkte Fest af 
os drages Omsorg for, at »intet foretages, der maa 
komme i Strid med, hvad fornævnte Justitsministe
riets Cirkulære foreskriver«.

Komiteen har i sin Indbydelse klart og tydeligt ud
talt sin Hensigt, nemlig den, at den skulde være et 
Tegn paa vor Kærlighed til vor Konge, til Giveren 
af Danmarks Riges Grundlov. Vi skønner ikke, at 
heri kan findes mindste Spor af Illoyalitet, og det er 
hidtil aldrig blevet forment en dansk Mand at elske 
sin Konge og sit Fødeland og at lægge saadan Kær
lighed for Dagen.

Kolding, 31. Maj 1854.
S. Andresen. Chr. Graff. H. H. Grau.
M. Holst. Ernst Kiær. E. Krogsgaard.

H. W. Meyer. B. Møller.
J. L. E. Salling. C. Schumacher.

, S. Petersen.
Til Hr. Politimesteren i Kolding.
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Brevet vinder yderligere i Interesse, naar man ser 
paa Haandskriften, idet denne er C. Bergs smukke, 
faste og letlæselige Haand.

Hans Henrik Grau var, allerede før han kom ind i

Kort over Wissings 
Anlæg.

Anlæget ses til venstre 
paa Kortet. Gaden til højre 
er Laasbygade. Bygningen 
mærket med Tallet 7 (for
neden til højre) er den da
værende Fatliggaard, hvor 
der nu er aaben Plads. 
Vejen derfra mod Vest er 
nu Katrinegade. (Kortet fin
des i Fyhns Koldingbog 
fra 1848 og er tegnet af 
L. C. Grandjean.)

Borgerrepræsentationen, en vigtig Faktor i Byens Liv. 
Efterhaanden blev han ogsaa Byens største Grund
ejer, og dette gik saaledes til:

I Laasbygade i den Gaard, hvor Landmandshotellet 
nu er, boede svensk-norsk Vicekonsul, Købmand Mar
tinus Wissing, der bl. a. ejede et stort smukt Anlæg 
og en Toft, der optog det meste af Pladsen vest for
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Laasbykvarteret. Den pæne, sirlige Ungkarl fik i 1854 
pludselig en i Øjeblikket meget foruroligende Forret
ningsmeddelelse fra Hamborg og tabte halvt Forstan
den derover. Han tog en Sæk Krudt, gik ud med 
den i Anlæget, lagde sig ned paa Sækken og stak Ild 
i Krudtet Han har vel tænkt sig at blive sprængt i 
Luften. Dette skete selvfølgelig ikke, men Stakkelen 
blev saa forbrændt, saa han døde faa Dage efter. 
Gaarden, Anlæget og Toften kom under Hammeren. 
I Byen var man ked af, at det smukke Anlæg, som 
Wissing gæstfrit havde givet Borgerne Ret til fritat 
færdes i, muligvis nu skulde gaa tabt. Som offentligt 
Anlæg kunde det blive en glimrende Erstatning for 
>Gramsrolighed«, som Dyrehavegaards Ejer havde 
fældet1). Der dannede sig et Udvalg, bestaaende af 
Borgmester Qvistgaard, Prokurator Dahl, Søren Pe
tersen og Grau, der ved Aktietegning søgte rejst den 
fornødne Kapital til Erhvervelse af Anlæget. At lade 
Kommunen købe det, laa dengang Styrelsen saare 
Qærnt. Man fik ogsaa tegnet et Beløb paa de frem
lagte Lister, henved 4000 Rigsdaler (Aktierne var paa 
10 Rigsdaler hver), men da man ogsaa vilde have 
Toften og ikke blot Anlæget, forslog dette Beløb ikke. 
Der var ganske vist Røster, der hævede sig for, at 
man skulde nøjes med Anlæget og give Afkald paa 
Toften, men de var i Mindretal. Blandt dette Mindre
tal var Prokurator Kralund, der selv var Liebhaver 
til Toften. Ved de første Avktioner var Kralund højest
bydende, men fik ikke Tilslag. Ved den endelige Avk- 
tion i December 1854 købte Grau det hele. Grunden 
kostede 9000 Rigsdaler eller, regnet efter gammelt 
Maal, 10 Skilling pr. Kvadratalen. Kralund var ær
gerlig over, at Grau havde faaet disse Jorder, som

‘) Om Gramsrolighed se min Koldingbog Side 423 f.
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han dog mente var for dyrt betalt. Det var dog sta
dig Grans Mening at bevare Anlæget, og han tilbød 
det til Byen for samme Pris, han selv havde givet, 
men Byen sagde Nej. .De ledende Spidser udsaaede 
Mistro mod Gran. Selv der, hvor alle nok kunde se 
bagved, anede man en Fælde. Da Gran ikke kunde 
skaffe sig Dækning for Renterne paa anden Maade, 
lagde han Gader ud i Toften og tog fat paa at bygge. 
Ved Teglgaardsstræde — nu Borgergade — opførte 
han et Teglværk, der strøg de Mursten, han brugte. 
I de følgende Aar opførtes Hus efter Hus, og den 
usædvanlig store Byggevirksomhed skaffede Brød til 
en Mængde Mennesker. Dengang undgik man jo ellers 
saa meget som muligt at bygge. Man sagde jo for 
Skæmt i Kolding: »Det koster at bygge, sagde Man
den, han lagde et nyt Dørtræ, og Træet dertil havde 
han endda stjaalet i Komarksbuskene«.

Nu er det let nok at smile ad Graus Bygværker, 
men man maa jo maale Fortiden med sin egen Alen 
og ikke lægge Nutidsmaalestok paa. Husene var gan
ske vist tarvelige og det ene som snydt ud af Næsen 
paa det andet. Mangen Gang, naar et Hus var solgt, 
blev der ved Siden af opridset Magen til og taget fat 
paany med det samme. Grau var en interesseret Ar
bejdsgiver og ikke af de blideste, og før det dagede 
— dengang begyndte Arbejdet ofte før Daggry paa 
Arbejdspladserne — kom Grau med sin Lygte for at 
se til Haandværkerne. Var Husene yderst tarvelige, 
saa solgtes de ogsaa billigt. Mange Smaafolk, der 
ellers ikke havde faaet eget Hjem, fik det her. Grau 
glædede sig over det, naar en Mand klarede sig og 
afbetalte sin Gæld, og dem, der kender Grau, forsik
rer, at det ikke var af egoistiske Grunde. Kom en 
saadan Smaakaarsmand i Forlegenhed, blev han al-



Pavillonen i »Katrinelund*.
(Den laa paa det højeste Punkt i den nuværende »Vennegade«.)

Plan over Pavillonen i • Katri nelund*.
(Tegnet efter Folks Angivelse ved I. O. Brandorff.)
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drig jaget ud, men Konsulen — Grau var bleven 
svensk-norsk Vicekonsul efter Wissings Død — læm- 
pede sig, saa Køberen kunde blive ved Ejendommen.

Under disse Byggearbejder rørte Konsulen ikke ved 
det smukke Anlæg, der efter hans Hustru blev kaldt 
Katrinelund — et Navn, der senere overførtes til Ka- 
trinegade. Grau opførte i Anlæget en Villa, en stor 
8-kantet Pavillon, der kostede ham 24,000 Rigsdaler. 
Efter hvad Folk i Kolding forklarer bestod den otte
kantede Pavillon af en Dansesal i Midten, der fik sit 
Lys fra den store lygteformede Overdel, i hvilken 
hængte en meget stor og smuk Glaslysekrone. Danse
gulvet af c 25 Al. Tvermaal var omgivet af en c. 4 
Al. bred Forhøjning, over hvilken var en Balkon baa- 
ret af Træsøjler. Uden om dette fandtes en Del større 
og mindre Værelser, c. 5 Al. brede. — Bygningen 
skal være opført af en dengang anerkendt dygtig 
Murermester Meyer — kaldet Stiefel-Meyer —, der 
nok stammede fra Østrig og efter Sigende skal være 
flygtet her til Landet, da han havde været indblandet 
i de politiske Forhold. — Undertiden var der Dans 
i »Lunden«, og Anlæget benyttedes til enkelte Grund
lovsfester, men forrente sig gjorde det aldrig. Det 
hele var som saa meget andet opført en Menneske
alder for tidligt.

Grau interesserede sig selvfølgelig i betydelig Grad 
for Politik og var, hvad man nu vilde kalde Venstre
mand — dengang kendtes dette Partinavn jo ikke 
her i Landet — og et lille politisk Sammenstød midt 
i Halvtredserne blev meget omtalt dengang og karak
teriserer baade Grau og Tiden, nemlig Uenigheden i 
Klubben »Enigheden«. Det var Nytaarsdag 1855, at 
den ca. 50-aarige Agent Warming1), dengang Købmand,

*) Mathias Chr. W. f. i Varming 1806, d. i Kolding 1878. Demitteret fra 
Skaarup 1829, Huslærer hos Kammerraad Kjær paa Straarup, derefter
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oprindelig Lærer, kom i Skænderi med den 40-aarige 
Gran. Warming beklagede Ministeriet Ørsteds Fald 
tre Uger i Forvejen, og Gran udtalte sin Glæde over 
dette reaktionære Ministeriums Endeligt. Grau over
døvede med sin Røst aldeles Warming, men da han 
ogsaa gestikulerede og med sin Pegefinger kom for 
nær til Warmings Næse, fo’r Raseriet i den ellers saa 
pedantiske Warming, og han slog til Grau, der stod 
daarligt paa Benene, og snart laa Agenten (det- gamle 
Ministerium) ovenpaa Grau (det nye Ministerium) til 
stor Forfærdelse for Karlen i Klubben, Morten Ravn- 
kjær. Klubben »Enigheden« kunde jo ikke godt dø- 
bes om til »Uenigheden«, hvorfor begge Stridsmæn- 
dene skulde have været ekskluderede, men de fore
trak at udmelde sig.

Det følgende Aar, 1856, indvalgtes Grau i Kolding 
Borgerrepræsentation. I Stedet for Prokurator Dahl 
og Klubvært Jørgensen, der fratraadte, valgtes H. H. 
Grau med 32 og Farver H. I. Lau med 26 Stemmer. 
Stemmetallene var dengang ikke imponerende. Grau 
blev indvalgt i Kirke- og Sygehusinspektionen. For
resten var Grau straks yderst virksom i enhver Sag. 
Det samme Aar dukkede der sydfra Jærnbaneplaner 
op, og det blev Borgmester Qvistgaard og Grau, der 
herefter tog sig særligt af Jærnbanesager. Grau frem
kom forresten det Aar med Plan om en Sparekasse 
i Kolding. Han havde længe ærgret sig over, at Vejle 
havde en Sparekasse, men Kolding ingen. I Andra
gende af 18. Maj 1856 opfordrede Grau Kommunal
bestyrelsen til Oprettelse af en Spare- og Laanekasse
Hjælpelærer i Dalby. Overtog 1835 et Skoleinstitut i Kolding efter sin Svo
ger, Kammerraad Thulstrup, Nyberg Mølle. Opgav efter en Aarrække- 
atter dette og etablerede sig som Købmand. Udnævntes efter Okkupationen 
1849 til kgl.} Agent. En Tid Borgerrepræsentant. I Aarene 1858—61 og. 
1864- 65 Medlem af Folketinget som Repræsentant for Vejle Amts 2. Valg
kreds. Om de to kgl. Agenter i Søndergade se Vejle Amts Aarb. 1905, S. 83.
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i Kolding. Det viste sig ogsaa, at samtlige Medlem
mer var enige om et saadant Instituts Gavnlighed, 
og det blev vedtaget at indbyde Mænd fra By og 
Omegn til i Forening med Kommunalbestyrelsen at 
tage denne Sag under Overvejelse. Et Møde derom 
afholdtes paa Raadstuen 2. Avg Paa dette Møde ned
sattes et Udvalg til at udarbejde Vedtægter for en 
saadan Kasse. Baade ved Nedsættelsen af dette Ud
valg og ved det senere Valg af Sparekassens Besty
relse gik Byens Spidser sky uden om Grau. Saadan 
en »Krakilere vilde man ikke have med. Der var 
altfor meget Eksplosionsstof i denne Mand til, at man 
følte sig sikker overfor ham.

Men Baneplanerne kom Grau altsaa med i fra før
ste Færd. Allerede i 1847 havde Jærnbaneplanerne 
været fremlagt for Borgerrepræsentanterne i Kolding, 
men — Kolding svarede ganske afvisende1), da man 
mente, at Banen vilde blive uden Betydning, i hvert 
Tilfælde for Personlrafiken, maaske vilde man nok 
forsende noget Kvæg og nogle Heste med Banen. 
Man var dengang overbevist om, at Baneplanerne vilde 
blive til ubodelig Skade for Købstæderne, idet Ham
borg vilde blive endnu mægtigere og de Handlende 
i Købstæderne opslugt af denne By. Men man var 
klogere i 1856—57. Baade Qvistgaard og Grau var 
til flere Jærnbanemøder i Sønderjylland. Paa et saa
dant Jærnbanemøde i Flensborg holdt Grau en Tale 
om Jærnbaneplanerne og satte under Talen et Mærke 
paa Kortet ved Vamdrup. Dette Punkt blev fra nu 
af Genstand for Diskussion, og Banen kom jo da 
ogsaa til at gaa her, til Graus store Tilfredshed, thi 
han vilde* selvfølgelig gerne have, at Kolding berør
tes af Hovedbanen, medens denne gik udenom Haders-

Svaret aftrykt i Vejle Amts Aarbøger 1905, Side 57.
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lev, der dengang var Kolding en haard Konkurrent. 
I Sønderjylland fik man en Bane efter »Redekam- 
systemet« (med Sidebaner), men her slap vi, skøndt 
Planen i Stænderforsamlingen 1846 netop var »Rede- 
kamsystemet«.

Men ogsaa hjemme i Byen havde Gran Blik for 
den kommende Udvikling. Da Farver Berg døde 1857, 
kom hans store Gaard paa Akseltorvet under Ham
meren. Gaarden laa der, hvor Blikkenslager Dohms 
og Hannibal Marcus" Ejendomme nu ligger og strakte 
sig helt tilbage til Kirkepladsen. Paa Avktionen i Juli 
købte Grau Ejendommen, men i September samme 
Aar tilbød han den til Byen for samme Pris, som 
han selv havde givet. Han ventede, at Byen skulde 
tage mod Tilbudet, der var yderst fordelagtigt, hvad 
enten man tænkte paa en kommende Udvidelse af 
Raadhuset eller en Udvidelse af Torvet, men Kommu
nalbestyrelsen svarede med et Afslag. Borgerrepræ
sentationen var ogsaa imod og svarede Borgmesteren, 
at »Repræsentantskabet beslutter at erklære sig der
hen, at det paa Byens Vegne ikke tør indlade sig paa 
en saa vidtløftig Handel«1). Det var et Afslag, som 
hævnede sig alvorligt, og som Grau gennem en Menne
skealder ikke glemte at rive Byraadet i Næsen.

Netop i de samme Dage udbrød den store Strid 
mellem Grau og Borgmester Qvistgaard, men forinden 
jeg skildrer den, er det nødvendigt at give en Frem
stilling af Datidens kommunale Styre.

Da vi i sjette Frederiks Dage forlod Institutionen 
med de »eligerede Borgere«, der kun var raadgivende, 
og fik en friere Kommunalforfatning, en Kommunal
bestyrelse, kom denne til at bestaa af to Kamre, et 
»Landsting« og et »Folketing«, om man saa maa

Se Borgerrepræsentationens Korrespondanceprotokol for 15. Sept. 1857.
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Borgmester Qvistgaard.

sige. »Landstinget« var Magistraten, der fra først af 
her i Kolding bestod af den kongevalgte Borgmester 
og en »borgerlig Raadmand«, der hed Grunnet. »Folke
tinget« var en Borgerrepræsentation paa 8 Medlem
mer, valgt af Borgerne efter et reaktionært Valgsystem. 
Borgerrepræsentationen valgte selv sin Formand. Disse 
to Kamre, Magistraten og Borgerrepræsentationen, dan
nede tilsammen Kommunalbestyrelsen. Hver for sig 
kunde de intet gennemføre, de skulde enes. Nu havde 
Borgerne ønsket en bor
gerlig Raadmand i Magi
straten for ogsaa der at have 
en Repræsentant, men da 
de opdagede, at han altid 
blev Ekko af Borgmesteren, 
fik de Posten nedlagt 1846, 
og de to Faktorer bestod 
da af Borgmesteren paa den 
ene Side og Borgerrepræ
sentationens 8 Mand paa 
den anden. Man enedes 
da om, at Borgmesteren 
ved afgørende Lejligheder 
mødte i Borgerrepræsentationen, og her, i hele Kom
munalbestyrelsen, fattedes da Beslutningerne.

Allerede i Fyrrerne viste der sig en uafhængig Ret
ning blandt Borgerrepræsentanterne, en Opposition, 
og Borgmester Estrup var ikke glad ved denne Borger- 
selvstændighed, men kom dog ikke særlig paa Kant 
med Oppositionen. Men værre blev det efter Grund
loven, da Estrup var afløst af en særlig stiv og me
get hidsig Embedsmand af den gamle Skole, Borg
mester Qvistgaard.

Blandt de Oppositionsmænd, der spillede en betyde-
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lig Rolle i Qvistgaards Tid, skal særlig fremhæves en 
enkelt Mand, Skomager Mads Olesen i Søndergade. 
Til Gengæld forkætredes han selvfølgelig af Folk af 
andre Partier, og det er jo ofte en stor Anbefaling. 
Fra Mads Olesens Snustobaksdaase stammede man
gen en Pris Tobak, der kradsede slemt i »de stores« 
Næse, og Mads Olesen var gennem Aaringer en af 
Graus bedste og solideste Raadgivere. Ogsaa C. Berg 
har senere sagt om Mads Olesen, at han tit gik no
get nedslaaet derfra, men aldrig uden godt Raad. Om 
Mads Olesen skal jeg iøvrigt nævne, at han var i 
Slægt med Daugaard’erne, og at navnlig Garver Sø
ren Daugaard betød meget for Grau, baade som Ven, 
Nabo og Kollega.

Da Grau 1856 kom ind i Borgerrepræsentationen, 
blev han snart Fører for de spredte Oppositionsæm- 
ner, baade under det daglige Arbejde og før Valg. 
Godt et Aar efter at være valgt ind sad Grau som 
Formand i Borgerrepræsentationen og sammen med 
dennes Sekretær i de første Aar, C. Berg, var han 
en Magt. I disse Aar var Grau Bergs første Lære
mester i kommunale Sager. Som Grau saa tit sagde: 
Byraadet er en udmærket Skole for unge Mænd.

I Borgerrepræsentationen blev Grau snart en Mand 
ret efter Smaafolks Hoved, fordi han var »en Brand 
i Næsen paa de Store« (o: de hjemlige »Størrelser«), 
men ogsaa paa Grund af sine mageløse Ævner som 
Agitator. Hans Hovedegenskab var en Jærnflid. Slog 
Dagen ikke til, tog han Natten med. Kastede han sig 
over en Opgave — det var altid den enkelte Sag, Grau 
arbejdede for — saa samlede han al sin Kraft, al sin 
Energi paa denne ene Sag, talte ikke om andet, aan- 
dede ikke for andet. Ingen kunde som Grau vandre 
Byen igennem agiterende og fægtende med sin Stok,
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tændende Ild i Borgerskabets brede Lag. Det var jo 
Borgermødernes Tid, og snart havde Gran ved ethvert 
Borgermøde et stadigt og støt Flertal. Egentlig »Taler« 
var Gran vel ikke, men opflamme Folk det kunde 
han, og var han varm for en Sag, saa var han døv 
for alt andet end det, der gik i hans Sags Favør. 
Endelig satte han sig godt ind i det, han havde med 
at gøre. Byens Historie og Topografi kendte han ud 
og ind, og vidste han ikke Besked selv, saa vidste 
han at skaffe sig den fra paalidelige gamle Folk. 
Dette er et Træk, som Grau maa roses for; han for
stod, at den, der ikke lærer en Egns Historie at kende, 
vedbliver at være en Fremmed i denne Egn, selv om 
han nok saa meget er født og opvokset i Egnen. 
Grau var stolt af at være en født Koldinger, og alle 
dem, der ikke var det, betragtede han (i Kolding) som 
»Fremdlinge« eller »Kiekindiewelt«. Som Barn af sin 
Tid var Navnet »Borger« for ham det stolteste Navn, 
og egentlig betragtede han Borgerne, der havde egen 
Ild og Arnested, havde løst Borgerbrev og aflagt Bor
gereden, som Byens Grundpiller, en Art Byadel, ikke 
saa lidt bedre end andre!

Borgmesterstriden opstod ved et »Plenarmøde«, der 
afholdtes ikke i den sædvanlige Mødesal, men i By
tingsstuen, da der var Haandværkere i Borgerrepræ
sentationens Værelse. Grau bad ved Mødets Slutning 
Borgerrepræsentanterne om at blive tilbage for at drøfte 
en Sag dem alene vedrørende. Disse Ord opfattede 
Borgmester Qvistgaard som en Art Udsmidning af 
ham, tilmed fra et Værelse, hvor han (Borgmesteren) 
og ikke Grau havde hjemme. Efter Mødet kom det 
til et skarpt Ordskifte for ikke at sige et Skænderi 
mellem Borgmesteren og Grau, og da Qvistgaard var 
kommen hjem, skrev han til Borgerrepræsentationen,
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at fra nu af vilde han ikke længere holde Plenarmø
der. De to Afdelinger i Bystyret skulde fremtidig arbejde 
hver for sig. Borgerrepræsentationen klagede til Amt
mand Orla Lehmann i Vejle, der erklærede, at Borg
mester Qvistgaard var berettiget til at nægte mundtlig 
Samarbejde med Borgerrepræsentationen undtagen i de 
Tilfælde, hvor der viste sig Meningsulighed (Anordnin
gen af 24. Okt. 1837 § 17). Og Orla Lehmann skrev 
til Slut:

»Medens det er hævet over enhver Tvivl, at saadan 
er den hos os gældende Ret, maa undertegnede Amt
mand, som tror under hele sit offentlige Liv og navn
lig ogsaa ved sit Forhold lige overfor Kolding Kom
munalbestyrelse at have givet tilstrækkelige Beviser 
paa, i hvor høj Grad den kommunale Frihed ligger 
ham paa Hjærtet, dog endnu tilføje, at det vistnok 
maa anses for ønskeligt, at Forholdet mellem Magi
straten og Borgerrepræsentantskabet er et saadant, at 
begge frivilligen enes om i Regelen straks at gøre 
alle kommunale Anliggender til Genstand for fælles 
Raadslagning og Beslutning, hvorved ikke blot Over
vejelsen vil vinde i Indsigt og Alsidighed og Afgø
relsen i Modenhed og Retfærdighed, men hvorved 
ogsaa Antallet af de Tilfælde vil blive meget ringe, 
hvori en uovervindelig Modsætning mellem begge 
Afdelingers Mening gør Overøvrighedens Indblanding 
til Nødvendighed. Det er derfor undertegnede Amt
mands velvillige og velmente Raad, at Borgerrepræ
sentanterne ikke vil tillade, at et enkelt Medlem for
dærver dette gode Forhold, men at de snarest muligt 
vil gøre de fornødne Skridt for at genoprette den 
forstyrrede Samvirken.«1)

x) Skrivelsen findes i Borgerrepræsentationens Korrespondancepakke 
fra 1854-59.
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Dette Svar tog Kolding Borgerrepræsentation ikke 
ganske naadigt op. I en udførlig Skrivelse, med C. 
Bergs Haand indført i Kopibogen, hævdede Borger
repræsentanterne, at Ordningen om Fællesforhandling 
fandt Borgmester Qvistgaard ved sin Tiltrædelse og. 
man betvivlede, at Borgmesteren var berettiget til at 
afbryde Ordningen saa pludselig efter eget Forgodt
befindende. Borgerrepræsentanterne vil altid være 
deres Amtmand forbunden for hans velvillige Raad, 
selv om de, som i nærværende Tilfælde, ikke indser, 
hvorledes de skal gøre Brug af dem. Man har hver
ken Magt eller Villie til at forholde noget af dets 
Medlemmer fra at udtale sig paa den Maade, han 
selv finder passende. Hvis man for at faa den hidtil 
fulgte Behandlingsmaade tilbage igen, vilde hemme 
Diskussionen, da vilde hverken Overvejelsen vinde 
i Indsigt og Alsidighed eller Afgørelsen i Modenhed 
og Retfærdighed. Repræsentanterne vilde ikke have 
noget imod, at Borgmester Qvistgaard atter ønskede 
den forrige Behandlingsmaade, men saa vilde man 
have Garanti mod, at »ialfald ikke han alene kunde 
forandre den paany«.

Grau tilføjede i en Efterskrift bl. a., at han ikke 
troede sig valgt til Kommunens Repræsentant »for at 
udstudere hvordan han i sin offentlige Virksomhed 
kan undgaa at »støde« nogen, men at det er hans 
Pligt i ethvert Tilfælde at danne sig en Overbevisning 
for uden generende Bihensyn at følge den«.

Bag Graus Ord er der en vis Bitterhed. Man spo
rer, at Grau betragtede de kongevalgte Borgmestre 
som et Formynderskab fra oven, en Ydmygelse for 
frie Borgere, og Nutiden vil vist her lettere forstaa 
Grau end hans Samtid, der dog stillede sig noget delt, 
om end hele Borgerrepræsentationen i dette enkelte
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Spørgsmaal stod sluttet om Grau, hvad Skrivelsen til 
Orla Lehmann da ogsaa viser.

Sindene i Kolding fik dog snart andet at tænke 
paa end kommunale Rivninger. Fra December samme 
Aar begyndte Pengekrisen, hvis Forløb er saa om
hyggelig skildret andet Steds i Vejle Amts Aarbøger.1) 
I denne Afhandling er ogsaa antydet8), at Krisen var 
særlig vanskelig for Grau. Han havde Konto dels 
hos Pontoppidan i Hamborg, dels i København, og 
begge Steder blev hans Kredit, der jo var benyttet 
til Fordel for Byggeriet, opsagt. Men ogsaa dette van
skelige Skær klarede Grau Han var nemlig en Mester 
i at hale Tiden hen og saa finde Udvej.

Borgmester Qvistgaard havde imidlertid ved Sam
menstødet med Borgerrepræsentationen faaet nok af 
Byens »frie Borgere«, et Begreb, som det ældre Slægt
leds Embedsmænd ganske naturligt ikke lærte helt 
at forsone sig med, de være iøvrigt saa retsindige 
som nogen. Efter moden Overvejelse tog Qvistgaard 
sin Afsked 1859. Han boede endnu godt et Aarstid 
i Byen, men flyttede saa til Aarhus, hvor han døde 
1876. Han var ved sin Afsked bleven udnævnt til 
Etatsraad.

Grau som Stor-Grundej er.
Den nye Borgmester, Monrad, der sikkert fra Qvist

gaard har faaet Graus Skudsmaal meddelt, har for
modentlig ikke været bedrøvet over, at Grau i An
søgning af 27. April 1859 til Indenrigsministeriet bad 
sig fritaget for Hvervet som Borgerrepræsentant fra 
1. Juli s. A. Hans Begrundelse af Andragendet er 
sikkert rigtig, han havde ikke Tid længere til kom
munale Tillidshverv. »Ved Siden af at være kgl.

i) V. A. Aarb. 1912, Side 44 ff. 2) Side 67 f.
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svensk og norsk Vicekonsul og Købmand er jeg — 
hedder det i Ansøgningen — Ejer af omtr. 30 større 
og mindre Købstad- og Jordejendomme, hvorved jeg, 
udenfor Hovedstaden, er den største Købstad-Ejen
domsbesidder i Landet. Naar jeg altsaa skal holde 
dette nogenlunde ordnet, vil enhver indse, at mine 
egne Forretninger fuldeligen gør Krav paa min Tid«. 
Andragendet anbefaledes af de øvrige 7 Borgerrepræ
sentanter (C. L. Thomsen, S. Andresen, N. W. Bastrup, 
Chr. Graff, H. Jørgensen, H. I. Lau og Mads Olesen), 
og heller ikke Borgmester Monrad »fandt Anledning 
til at modsætte sig« dette Andragende, der altsaa be
vilgedes.

I Virkeligheden er de Oplysninger, Grau fremkom 
med i sit Andragende, ikke nær saa imponerende 
som selve Virkeligheden. Tager man Registret til 
Byens Skødeprotokoller frem og slaar op paa Bog
stavet H (dengang lavede man jo Register efter For
navne, altsaa Hans Henrik Grau), saa finder man hans 
Navn Spalte op og Spalte ned. Han kunde godt have 
haft en særlig Skødeprotokol behov. Det var som om 
alle Ejendomme, der skulde omsættes, skulde over 
paa Graus Hænder for at faa Handelsværdi. Det skal 
her oplyses, at Grau i sit Liv har ejet og tildels har 
ombygget over 300 Ejendomme i Kolding. Blandt 
det, han har bygget, skal jeg nævne Nørregade, Allé
gade — den har Navn efter en smuk Allé, der stod 
i Gaden —, Kathrinegades nordre Side, næsten alle 
de gamle Huse i Skolegade, alle Husene i Adelgade 
fra Marcus’ til Knudsens, alle Husene paa Sønder
gades vestlige Side fra Broen til tidl. Brødrene Niel
sens, 6 Huse i Vestergade osv.

Saa længe som muligt opsatte Grau at røre ved 
Anlæget »Kathrinelund«, men efter Krigen 1864 maatte-
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han dog, hvor nødig han end vilde, til at udnytte 
•den til Bebyggelse. To Gange var han sammen med 
Snedker Jørgen Madsen, der i 14 Aar arbejdede for 
•Grau, omme i Pavillonen for at paabegynde Ned
brydningen, men hver Gang blev det opgivet. Til- 
sidst skete det dog.

Aarene omkring 1860 var i højeste Grad tunge for 
Grau. Tiderne gik jo nedad efter Pengekrisen, og det 
kom saa vidt, at hans Skolekammerat Kralund — 
næppe med særlig Sorg — paa én Dag »skrev« nogle 
og fyrre af Graus Ejendomme, uden dog at det fik 
Følger af alvorlig Art. Hele Byens finere Klike var 
imod ham, og det skal da ogsaa indrømmes, at han 
heller ikke altid havde været blid mod disse Mænd. 
Ja Byen var — har nu afdøde Fabrikant A. L. Johan
sen fortalt mig — delt i to Lejre, for og imod Grau. 
Den »finere« Klike havde ikke noget mere brændende 
Ønske end se ham gaa fra alt. Der har undertiden 
været saadanne Lyster oppe i Kolding, for eller imod 
en bestemt kommunal Fører, ogsaa Menneskealdre 
senere, men dette hører ikke herhen.

Der er ingen Tvivl om at Grau under sit Byggeri 
i Byens nordvestlige Del har ventet — og med Rette 
dengang kunde vente en stærk Opgang for denne 
Bydels Vedkommende. Det var ogsaa naturligt, thi 
Hovedbanen var allerede længst afsat norden Byen, 
og der var tinglæst Kontrakt med de banebyggende 
Englændere overensstemmende dermed. Saaledes var 
ogsaa Planen, da den 1861 stadfæstedes af Kongen. 
Jærnbanestationen skulde have ligget tæt ved St. 
Jørgens Hospital.

Borgmester Monrad gjorde dog, som rigtigt var, 
opmærksom paa i Kommunalbestyrelsen, at det i høj 
<lrad var ønskeligt, at Banegaarden blev tæt ved Hav-
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nen, hvorfor han foreslog at lægge Banelinien igennem 
Byen med en Banegaard i Slotsmøllens Eng. Monrads 
Forslag fik Flertal i Kommunalbestyrelsen, og det 
lykkedes denne at faa Banen og Banegaarden lagt 
efter Ønske. En vild Plan af Grau om Havn i Slots
søen — vistnok teknisk umuligt — foresvævede ham, 
men blev næppe fremsat for Alvor. —

Ved Forandringen af Banelinien blev der tilføjet
Grau et alvorligt økono
misk Slag. Udviklingen han 
havde regnet med, blev taget 
fra ham. Oven i Købet tillod 
Monrad som Politimester1), 

at en Værtshusholder i
Graus nye Kvarter holdt 

offentlige Fruentimmer, 
hvilket længe gjorde Kvarr 
teret mindre anset og ned
satte Ejendommenes Han
delsværdi end yderligere. 
Den offentlige Prostitution 
i Kolding blev først hævet 

Borgmester Monrad.

1877 og var afdøde Borgmester Schjørrings første
gode Gerning i Byen.

Tredserne var Graus haardeste Tid. I 1867 ramtes 
han af en stor Sorg, hans Hustrus Sygdom og hen
des Død i Slesvig 1867. Andre Sorger ramte ham 
gennem Død og Sygdom. Blandt andet døde hans 
ældste Barn, en Datter, under en Aftensangsgudstje
neste i Kolding Kirke 1872.

I Halvfjerdserne og Firserne kom der atter en øko-

Det var dog egentlig ikke Monrad, men — Sundhedskommissionens 
Opfordring, der bar Ansvaret for Oprettelse af Prostitutionen i Kolding. 
Uvæsenet havde sneget sig ind under Krigen.
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nomisk Opgangsperiode. Stormen var redet af, og 
Graus Sorger i økonomisk Henseende blev snart fuld
stændig lettede, saa han efterhaanden blev en holden, 
men stadig ensom Mand.

De 8 Sogne og Deputationen.
Det er saa ofte her i Kolding blevet paastaaet, at 

Grau som Leder af en Deputation til Kongen i 1864 
skulde have været medvirkende til, at netop de 8 
Sogne som Erstatning for de riberhuser Enklaver 
kom til Kolding ved Fredsslutningen i 1864. For en
gang at faa Klarhed i denne Sag har jeg foranlediget 
en Undersøgelse, der viser, at dette ikke er Tilfældet. 
Det er sikkert udelukkende paa den danske Regerings 
Initiativ, at der skete en Grænseregulering netop her. 
Allerede i Fredspræliminærerne i Wien, der under
tegnedes 1. August 1864, bestemtes det i Artikkel 2, 
at Grænsen skulde reguleres henimod Kolding, og 
Andragendet, som Grau med flere overbragte, er da
teret >i August« og viser at gaa ud fra Fredspræli- 
minærernes Indhold, saaledes som dette forelaa i 
»Berlingske Tidende«.

Andragendet, der findes i Udenrigsministeriets Arkiv, 
har derefter kun Interesse som Genspejling af Fø
lelser og Stemninger i Kolding i det sørgelige Aar. 
Det lyder i Uddrag saaledes:

Til Kongen.
Efter en heri Staden paa Gadehjørnerne opslaaet 

Bekjendtgjørelse fra den i Nørrejylland fortiden funge
rende kommanderende preussiske General v. Falken
stein have Kolding Byes Indvaanere med største 
Forbauselse erfaret, at Sønderjylland med de deri- 
værende nøirejydske Enklaver skal være overgivet til
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Kejseren af Østerrig og Kongen af Preussen, og at 
den fremtidige Grænselinie imellem Nørre- og Sønder
jylland mod Øst skal være Koldingaa, og udtales i 
Forbindelse dermed, at Forvaltningen af de Nørre
jylland hidtil underlagte, sønden for Aaen beliggende 
Dele overgaar til Bestyrelsen af Hertugdømmet Sles
vig (Sønderjylland). Uden at vi skulle indlade os paa 
at udtale os om det højst sørgelige, der ligger i Af- 
staaelsen af en saa vigtig Deel af det gamle danske 
Rige, er Sagen for Kolding By og dens Indvaanere 
af en saadan Beskaffenhed, at ifald det af den preus
siske General befalede skal være Rettesnor for Frem
tiden, vil Kolding By paa een Gang være berøvet 
dens væsenligste Livsaare, der inden kort Tid vil 
have de allersørgeligste Følger..............

.......Efter at dette er nedskreven, lykkedes det 
os at komme i Besiddelse af det Exemplar af den 
Berlingske Tidende, hvori Fredspræliminarierne be- 
kjendtgjøres. Vi finde deri en liden Trøst ved at see, 
at der for de aftrædende nørrejydske Enklaver og Øer 
skal finde en Grændseregulering Sted syd for Ribe 
henimod Kolding. Vi troe derfor, at det vilde være 
den retfærdigste og mest passende Linie, naar den 
kunde dannes ved Heils-Bugten ved lille Belt tvers 
over Landet, thi da vilde Kolding saa nogenlunde 
beholde sit naturlige Opland, og da Enklaverne og 
Øerne, som afstaaes, ere meget frugtbare, og Vester- 
havs-Øerne i militair Henseende ere meget vigtige, 
saa maa det ikke kunne være Hensigten, at det mi
stede Terrain skal erstattes ved at give Nørrejylland 
de Hedestrækninger alene, der ligger syd for Folding- 
bro. Som gamle Grændseboere troe vi ogsaa, at det 
vilde være meget uheldigt, hvis man ved den frem
tidige slesvigske Grændse vil lade henligge en saa
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forarmet og ussel By, som Kolding absolut maa blive, 
naar Koldingaa, hvad Gud forbyde, skal være Skjel- 
linie; det er desværre de trykkende Forhold i ældre 
Tider, som hvilede over Nørrejylland, der tildels have 
fremhjulpet Slesvigholsteinismen, thi Slesvigerne følte 
sig langt større og betydningsfuldere, naar de saa hen 
til de nørrejydske Forhold; den Tid ligger endnu ikke 
saa fjern, da en Deel af Nørrejylland, navnlig den 
søndre Deel, var saaledes bestyret fra Statens Side, 
at den ligefrem var Hertugdømmets Opland; Indvaa- 
nerne saavel i Kolding som paa Landet kjøbte der 
deres behøvende Manufaktur- og flydende Varer, til
dels ogsaa Kolonialvarer. Kan derimod i Fremtiden 
Kolding blive en blomstrende By, saaledes, at den 
ikke behøver at staae tilbage for Nabobyen Haders
lev, da vil dette være af uberegnelig Vigtighed for, 
at Slesvigerne kunne faae Øjnene op for Kongerigets 
fremadgaaende Bestyrelse. Vi behøve naturligvis ikke 
at gjøre opmærksom paa, at der fra Kolding Fjords 
sydlige Bred, den saakaldte Stenderupstrand, er let
test Adgang til Fyn, og derfor troe vi ogsaa, at det 
maa være af største Vigtighed, at dette Punkt ikke 
overlades til en fremmed Magt. Kolding Byes Ind- 
vaanere vente og haabe derfor, at Deres Kgl. Majestæt 
allernaadigst vil antage sig denne høist vigtige Sag, 
og idet vi med fuld Fortrøstning haabe paa det bed
ste Resultat undertegne sig allerunderdanigst

Kolding, i August 1864.

H. H. Grau, M. Heimann, H. W. Meyer, 
Kgl. svensk-norsk Bogtrykker og Re- Kjøbmand.

Vicekonsul og dacteur af Kolding-
Kjøbmand. posten.

(Herefter en lang Række Underskrifter.)
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Deputationen afsendtes fra Kolding i største Hem
melighed. Byen var jo besat af de fremmede Tropper 
lige til 25. November. Andragendet blev overrakt 
Kongen, der modtog det med Taarer i Øjnene og lo
vede at gøre for Kolding, hvad der var ham muligt.

Kongen har senere haft Hukommelse for Graus 
Skikkelse, thi en Række Aar senere, da Kongen var 
i Fredericia og tre Repræsentanter fra Byraadet i 
Kolding var sendt derned for at »komplimentere« ham, 
hilste Kongen paa Grau og kaldte ham ved Navn. 
Grau, der til Trods for alt var en stor Royalist, blev 
saa betaget af det, at han greb Prokurator Zahn i 
Ærmet og hviskede: »Se, han kunde huske mig, min 
Fa’r!«

Ny kommunal Virksomhed.
Efter at Grau i 1859 havde nedlagt sit Mandat som 

Borgerrepræsentant, var han dog ikke dermed gledet 
ud af Spillet. Som allerede fremhævet i det foregaa- 
ende Afsnit var han endog indblandet i de vigtigste 
Sager. Blandt de mindre Sager, han tog sig af, skal 
nævnes Offersagen, der oprindelig rejstes 1862. Det 
havde vist sig, at af Byens 4000 Indbyggere betalte 
kun godt et Par Hundrede Præsteoffer, og Præsterne, 
baade Provst Gad og Pastor Andersen, lod tilsidst 
Offeret inddrive ved Udpantning. I Røret om denne 
Sag var Grau stærkt fremme og — ikke paa Avtori- 
teternes Side. Offersagen blev dog ikke løst dengang 
trods alle »Borgermøder« paa »Hvide Hest«, men laa 
til senere Tider. Endnu da »Kolding Folkeblad« i 
Slutningen af Aaret 1871 begyndte at udkomme i Kol
ding, stod Spørgsmaalet aabent, og de første Artikler 
af lokal Natur i det nye Blad var om Offersagen, tyde
ligt nok forfattede af Grau. Offeret afløstes først 1874.
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I 1865 kom Grau atter ind i Borgerrepræsentationen. 
Hospitalsforstander Fønss var død, og der skulde væl
ges en Afløser af de højstbeskattede Vælgere. »Kol
ding Avis« skrev: »Det gælder om at vælge en Mand, 
der med et sundt Blik paa Forholdene og et selv
stændigt Omdømme forener Retsindighed og Dygtig 
hed. Vi beder Vælgerne i Tide at se sig om efter en 
saadan Mand og ved Valget samle Stemmerne om 
ham, da Tilfældet ellers let kan lede til, at en ganske 
anden bliver valgt end den, man ønsker«. Manden 
med »det sunde Blik« viste sig Dagen efter at være 
Kralund, men det gik alligevel saaledes, at »en gan- 
ske anden end den man ønsker« gik af med Sejren, 
thi medens Kralund kun fik 32 Stemmer, fik Grau 
42 af de 81 Stemmer, der blev afgivet. »Krakileren« 
var der igen og blev der — med faa Dages Afbry
delse — saa længe han levede. Straks samme Maa- 
ned, han var valgt, rejste han Garnisonssagen. Han 
ønskede, at Byen skulde virke for at faa Garnison 
igen i Stedet for den, man mistede 1842. Forslaget 
blev dog forkastet. Det hed sig, at den faldt, fordi 
man, navnlig i Købmandskredse, ikke vilde have, at 
Købmændenes Fruer i »Rangen« skulde vige for Offi- 
cersfruerne! Saadan sagde man. I 1870 tog Grau atter 
denne Sag op, men Lejligheden var da forspildt, fordi 
man ikke benyttede den gunstige Tid ved Hærlovens 
Ikrafttræden.

Det store Held for Kolding med Vindingen af de 
8 Sogne sønden Byen optog selvfølgelig Sindene me
get stærkt. Under Kongens Ophold i Kolding 7.—8. De
cember 1864 havde en Deputation fra de 8 Sogne 
(J. Chr. Bekland, Agtrup, Lærer Peter Eriksen, Ødis 
Bramdrup, Chr. Frost, Stenderup, S. Poulsen, Hejis, 
S. P. Råben, Vonsild, H. Raffnsøe, Aastorp, N. I. Ravn,



Minde fra Kongebesøget i Kolding 1864: Slesvigerne tager Afsked med Kongen i Salen paa Svenssons Hotel. 
(Se Vejle Amts Aarbøger 1917, Side 89. Adressen oplæses af P. Skau),
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Sjølundgaard, og A. Schultz i Dalby) villet overrække 
Kongen en Adresse og udtalt Ønske om, at de 8 Sogne 
indlemmedes i Vejle Amt og ikke (som Ribe Amts- 
raad androg om) i Ribe Amt. Kongen henviste Depu
tationen til Indenrigsministeren, der var tilstede og 
som svarede, at han »troede aldeles bestemt at kunne 
love, at de 8 Sogne ikke skulde blive indlemmede i 
Ribe Amt«1). Det var dog nær gaaet saaledes, at de 
7 Sogne kom under Vejle Amt, medens Ødis skulde 
under Ribe Amt, men ogsaa dette blev forhindret8). 
Alle de 8 Sogne kom under Vejle Amt.

Det næste Skridt fra Koldings Side var et kraftigt 
Forsøg paa ved en forandret Amtsinddeling at faa »Kok 
dinghus Amt« kaldt tillive igen Der afholdtes om 
denne Sag et Møde paa »Svenssons Hotel« 20. Febr. 
1865 med Grau som Dirigent. Paa Mødet viste der 
sig navnlig stor Misfornøjelse fra Andst Herred med 
at høre under Ribe Amt. Der nedsattes et Udvalg, 
paa 24 Medlemmer, fire fra hver af Herrederne Andst,. 
Slaugs, Jerlev og Brusk, fire fra de 8 Sogne og 4 fra 
Kolding. Udvalget forfattede en Adresse til Kongen 
om at faa det 1794 nedlagte Koldinghus Amt gen
oprettet og Amtshus og Amtsstue flyttet tilbage til 
Kolding. Adressen, der fik 2519 Underskrifter, over
raktes Kongen 23. Marts 1865 af en Deputation be- 
staaende af Raben i Vonsild, Gaardejer Hviid, Dolle
rup, og Folketingsmand Warming, der nød den Ære 
samme Dag at blive tilsagt til Taffels, men hele denne 
store Plan havde som bekendt ikke Held med sig. 
Adressens Ordlyd er aftrykt i »Kolding Avis« for 27. 
Marts 1865. >

*) Se Deputationens Redegørelse i »Kolding Avis« for 16. Jan. 1865» 
•) »Kolding Avis« for 14. Februar 1865 f. f.
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Grau sad i Byraadet sin Valgperiode ud og valgles 
derpaa ind paa ny 1870 af den almindelige Vælger
klasse og var valgt til 1880, men kom atter ind 1882 
og blev da i Byraadet til sin Død 1885. Det vilde 
være ret trættende for Læserne at følge Grans kom
munale Færd gennem alle disse Aar. Under Striden 
om Opførelsen af det nye Raadhus (det nuværende) 
var Grau i Forening med Prokurator Zahn Talsmand 
for at erhverve Præstegaarden (den nuværende kom
munale Administrationsbygning) og opføre det nye 
Raadhus dér, og der opstod store Brydninger baade 
i og udenfor Raadet (se derom Koldingbogen Side 
483 f.), hvorunder det ogsaa kom til voldsomme Sam
menstød mellem Grau og Borgmester Monrad, der 
ikke var den rette til at klare sig mod Grau. Først 
naar Monrad kom hjem og trykkede sin Fuldmæg
tig, dengang H. C. Bennetzen, i Haanden, fik han i 
Regelen sagt det, der var tiltænkt Grau. Forholdet 
mellem Borgmesteren og Grau var saa spændt, at det 
vistnok var den væsentligste Aarsag til, at Monrad 
i 1876 søgte sin Afsked fra Kolding og flyttede til et 
betydeligt mindre Embede som Herredsfoged i Vejle.

Før hans Afrejse var der et andet Spørgsmaal, der 
oprørte Sindene, Byens Færdselsveje. Grau viste sig 
som en ivrig Modstander af Jærnbanegades Gennem- 
brydning gennem P. Brandorffs Gaard ved Torvet. 
Grau vilde have en Gade ført fra Torvet norden om 
Apoteket og ned til »Høfdingsgade«. Helt ene stod 
Grau ikke i denne Sag, thi ogsaa Handelsforeningen 
stillede sig paa denne Side — af Hensyn til Færd
selsvejenes Forrykning. Tiden har imidlertid givet 
dem Ret, der holdt paa Brandorffs Gaard.

I 1877 fik Kolding en ny Borgmester, Schjørring. 
I de første Aar maatte Schjørring kæmpe en drøj
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Kamp med Grau, der med Hensyn til Borgmestre 
havde det ligesom Manden i Æventyret, der ikke 
kunde >taale at se Degne«, men da der var gaaet 
en Tid, blev Forholdet ganske godt. En Tid kastede 
Grau sin Uvilje over paa en anden Koleriker, J. Busse, 
og engang var det nær kommen til Slagsmaal mellem 
dem, men paa et forfærdet Vink af Borgmester Schjør- 
ring rejste nuværende Hospitalsforstander Jens Jen
sen, der sad midt imellem dem, jsig op, og Faren var 
afværget.

Endnu engang kom Grau ind i en stor Sag, hvor 
han lagde sine Agitationsævner stærkt for Dagen. Det 
var Jernbaneplanerne angaaende Randbølbanen. Han 
talte og agiterede, og Landboerne raabte Hurra for 
>æ Konsul«, thi Agitation forstod han som faa eller 
ingen. Da den Ohrt’ske Plan om en Randbølbane 
forelaa udarbejdet, baade Kort og Overslag, endog 
indbundne med Guldsnit, skændtes man paa et Møde 
i Kolding om, hvem der skulde betale dette store 
Arbejde, der kostede en 1600 Kr. Da optraadte Grau 
og duperede alle ved at erklære: Planerne skal beta
les, og vil ingen andre, saa vil jeg. Mærkeligt nok 
forsvandt dette Arbejde aldeles, og ingen aner, hvor 
det blev af. Men Baneplanerne mod Nordvest, der 
dengang ikke blev til noget, satte senere Frugt i to 
Baner, Egtvedbanen og Troldhedebanen, og selv om 
Forbindelsen mellem disse Planer er noget løs, vil 
ingen dog paastaa, at Arbejdet, som Grau gjorde den
gang, har været spildt.
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Graus politiske Anskuelser.
Hans Død og Eftermæle.

Under sin kommunale Virksomhed var Grau hele 
Tiden Oppositionsmand, og hans Stab af Venner fyl
kedes væsentligst af Smaafolk. Man kan sige, at 
hans Byraadsopposition brød Breche i Byens gamle 
Konservatisme, en Breche, gennem hvilken Venstre 
holdt sit Indtog i Kolding. Det er dog en stor Fejl
tagelse, naar man deraf slutter, at Grau var Demo
krat i Ordets nuværende Betydning, hverken af Na
turel eller Karakter. Da Venstre arbejdede sig frem, 
kom Grau imidlertid i Kraft af sin stærke Borger
opposition naturligt ind i Venstres Rækker, og lige
som Grau var en af C. Bergs første Venner og Lære
mestre i Kolding, saaledes blev han Bergs første Stiller 
i Jan. 1865. Endnu ind i Halvfjerdserne agiterede 
Grau stærkt for Venstre. Jeg skal saaledes nævne 
Valget 1872, da Højremanden Bertel Dons var oppe 
og Højre havde indvarslet til Møde paa Svenssons 
Hotel. Knud Høyer proklamerede en bekendt Højre
mand som Ordstyrer, men Grau, der sammen med 
Venstre stod bag i Salen, raabte, at han havde aldrig 
hørt, at en Forsamling blev paatvunget Dirigent. Saa 
blev der Afstemning, og Grau blev valgt. Situationen 
i Salen blev efterhaanden trykkende — dengang var 
Blodet jo rødt og Sindene iltre — og Højre forlod 
Mødet og søgte gennem Gaarden ud paa Gaden. Fra 
denne Lejlighed stammer Anekdoten om et Replik
skifte mellem Provst Gad og den bekendte Vinkel
skriver og Beværter »Korporal Søren« (S. A. Sørensen). 
Provsten stod og spejdede: »Er vi her alle?« »Jo,« 
sagde Korporal Søren, »det er kun Pøbelen, der er 
tilbagel«
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Efterhaanden som de politiske Organisationer dan
nedes og politiske Synsmaader repræsenteredes ogsaa 
i Byraadet, traadte Gran mere i Baggrunden. Egent
lig Partimand blev han aldrig, hverken som politisk 
Fører eller som menig Mand i Rækkerne. Det sidste 
var hans selvstændige Natur inderligt imod; det før
ste egnede han sig ikke til. Han var altfor stærkt 
knyttet til de nærmeste hjemlige Krav til at ofre de 
i en videre Periferi liggende Sager sine varmeste Tan
ker. Grau havde intet at gøre med Oprettelse af Ven
stres staaende Udvalg, der skete 1881. Paa Grund af 
denne Sondring mellem Opposition og ren Venstre- 
politik sagde Folk, at i de sidste Aar blev Grau Høj
remand. Dette er den største Fejltagelse til den anden 
Side.

Den 3. Dec. 1885 stod der angaaende Vandværks
afgiften et større Slag i Kolding Byraad. Dette, at 
Vandværksudvalget vilde lægge Afgift paa Grundejerne, 
faldt Grau stærkt for Brystet, og han kæmpede dra
beligt mod Sagfører Hansen, der var Talsmand derfor. 
Det blev Graus sidste Møde i Kolding Byraad, hvor 
han tilsammen havde været Medlem i 22 Aar. Da 
han 4. Dec. efter en anstrengende Dag vendte hjem 
fra Byen og traadte ind i sit Værelse, ramtes han af 
et lignende Tilfælde som sin Datter, han fik et apo
plektisk Anfald og var død med det samme, knap 70 
Aar gammel.

I de sidste Aar, da han hildet i en ulykkelig Fejl
tagelse ikke mente, at han vilde faa nogen egentlig 
Arving, syslede han med Planen om en stor velgø
rende Stiftelse i sin kære By, og med sin nære Ven 
og Nabo, Søren Daugaard, havde han mange Samta
ler derom. Denne Plan blev ikke til noget.
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Naar man i en Sum skal sammenfatte en Karak
teristik af Grau, da maa man fremhæve, at Grau med 
alle sine Ævner og alle sine svage Sider i Virkelig
heden var Grundlæggeren af en ny Tid i Kolding. 
Han var Klippeblokken paa Stranden, der brød Bøl
geslagets Kraft og derved efterhaanden gav Kystlinien 
Form, og en senere Slægt bør ikke glemme Navnet 
paa den Mand, der i saa mange Spørgsmaal var langt 
forud for sin Tid. Og naar det undertiden er gaaet 
med Graus Navn, som det vil gaa med saa mange, 
der ofrer sig i det offentliges Tjeneste, da faar Trø
sten at søges i det Bjørnsonske Vers:

Alt af vort Arbejd, der bliver til Gavn, 
vokser i Slægter, der glemte vort Navn, 
samles til andres og øger engang 
Fornyelsens Trang;
denne har Kraften, som bærer det ind^ 
usvigeligt ind 
i Fremtidens Land.


