
Fakta om Drachmann

Holger Drachmann ( født d. 9/11. 1846) var 
en dansk digter og kunstmaler. 
Malerier var Drachmanns sidebeskæftigelse 
dog blev han indskrevet på Kunstakademiet i 
1866 og han fandt megen inspiration i  havet 
og skibene. Han havde sin skitseblok som sin 
faste følgesvend. 
Drachmann fik sit litterære gennembrud med 
digtsamlingen Digte (1872) og har efterføl-
gende udgivet mange digtsamlinger, bøger og 
teaterstykker.
Privat var han kendt for sin vilde ungdom og 
de mange kvinder, der inspirerende digtnin-
gen og ofte resulterede i skandaler. 

Drachmann blev ridder af Dannebrog i 1877 
og Kommandør af 2. grad i 1906.
Drachmann døde i 1908 i Hornbæk og blev 
begravet i Skagen. Hans gravkammer ligger 
på Grenen og er tegnet af kunstnervennen 
P.S. Krøyer.  

Ophold i forskellige danske byer:
Skagen, København, Hornbæk, Kolding, 
Fanø, Bornholm 

Og i udlandet:
Wien, Hamborg, London, Holland m.fl.
 

Nogle af Holger Drachmanns værker

• Derovre fra grænsen - De sønderjyske  
piger

• Skyggebilleder
• Sangenes bog
• Der var engang 
• Dansen på Koldinghus
• Strandby folk
• Hr. Oluf han rider 

 

• Midsommervisen (også kendt som Vi 
elsker vort land)

•  Forskrevet  (fungerede som inspiration 
til Tom Kristensens “Hærværk”)

Drachmannselskabet i Kolding
 Bestyrelse

Formand (på selskabets adresse):  
Lars Stig Duehart
Strandmøllevej 2
6000 Kolding 
Tlf. nr.: 75501529 
Mail: info@drachmann-selskabet.dk

Bestyrelsesmedlemmer:  
Ruth Føns Petersen
Svendborgvej 23, 1tv.
6000 Kolding
Tlf. nr.: 7552 2482
Mail: ruthfons42@gmail.com

Inger Duehart
Strandmøllevej 2
6000 Kolding
Tlf. nr.: 7553 3698
Mail: birmar@lmd.dk



Formål

Det er selskabets formål at udbrede viden 
om Holger Drachmanns ophold i og 
omkring Kolding samt at synliggøre Holger 
Drachmanns produktioner, herunder hvad 
han har skrevet af skuespil, sange, digte, 
viser, noveller, bøger mv. 

Selskabet tilbyder:
• Oplæsningsaftner kombineret med sang 

og musik
• Foredrag af såvel udenlandske som 

internationale eksperter i Holger 
Drachmann

• Samarbejde med teater om opførslen af 
Holger Drachmann teaterstykker

• Koncerter med Holger Drachmanns 
viser, sange, ledsaget af musik 

Medlemsskab

Alle, som interesserer sig for Holger Drach-
manns liv og hans produktioner, herunder teat-
erstykker, digte, noveller, bøger mv. kan optages 
som medlem.

Medlemsskabet er personligt og gælder for en 12 
mdr. periode. 

Et medlemsskab koster kr. 100,- for 12 måneder. 

Indmeldelse kan ske på følgende måde:
• mail til info@drachmann-selskabet.dk
• telefon på 75501529
• via www.drachmann-selskabet.dk
• eller personligt til et medlem af bestyrelsen

Når indmeldelse er blevet modtaget, vil der blive 
udsendt en meddelelse om betalingsmåden. 
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