
Min opvækst på Taps Stationsvej  

I 1957 blev jeg født som nummer tre i flokken.  
De første 6 år af mit liv boede jeg sammen med min mor og far og to brødre i en 
lejlighed på første sal i den gamle stationsbygning på Taps Stationsvej.  
Stationsbygningen var ejet af en tømremester, som havde indrettet fire lejligheder i 
stationsbygningen. I 1963 skulle stationsbygningen bruges til tømreværksted, så vi fik 
tilbudt at købe pakhuset, som ses på billedet lige overfor, det havde tømreren lavet om 
til et lille hus. Der var ikke meget plads, men vi kunne være der.  

Billede af stationen fra før 1948 

  

Taps Station lukkede i 1948, så var det slut med togdriften, min mor kan fortælle om 
togturene fra Ødis gennem Taps og videre til Hoppeshuse, hun har kørt der mange gange, 
som barn og ung, uden at vide at hun en dag ville komme til at bo der.  
En særlig gæst har besøgt stationen, det var Kong Christian d. Xs hvide hest, den blev 
kørt dertil med tog i forbindelse med genforeningen i 1920. Den gamle grænse ligger kun 
to kilometer fra stationen.  

Livet i pakhuset var stille og roligt, min far var malersvend i Kolding kun i det samme 
firma i hele min opvækst. Min mor har været hjemmegående passet os og naboernes 
børn en gang imellem.  



Der er glimt fra tiden i stationsbygningen jeg kan huske, blandt andet var der indrettet 
et vaskehus i de gamle toiletbygninger fra stationens tid, jeg kan huske lugten når der 
var kogevask sat over og at der blev skyllet vasketøj i store kar. I den gamle 
stationsbygning var der smutveje gennem skabe for at kunne komme ind til de andre. 
Der var liv og glade dage med mange børn, der var altid nogen at lege med, vi gik ikke i 
børnehave, men startede dengang i skole som 7-årige.  

Vaskehusets afløser var en delevaskemaskine, den blev kørt rundt fra familie til familie 
på en lille trækvogn, så kunne der vaskes tøj en dag om ugen, inden alle fik hver sin 
vaskemaskine, hver sin tørretumbler og alle de hjælpemidler vi kender i dag.  

Mine forældre har altid været miljøbevidste, så der var kompostbunker i haven, ingen 
sprøjtegifte, og altid egen køkkenhave. Kigger du indenfor i pakhuset i dag, finder du 
køkkenredskaber fra dengang de blev gift, der er jo ingen grund til at skifte noget ud der 
virker. En tankegang vi måske skal genindføre.  

I dag bor der én familie med to børn i stationsbygningen, det er superflot istandsat. Min 
mor er fra 1933, hun bor stadig i pakhuset, klarer sig selv med hjælp fra en havemand 
og en robotklipper, haven er planlagt ´vild med vilje´, det begyndte min far på længe 
før det var in, så haven var klar til mor før han døde.  Nu bestiller hun madvarer ved 
Nemlig.com, betaler med Mobilpay og tager ud på plejehjem for at spille harmonika for 
de gamle.  

Billede af stationen anno 2021 

  
  
Jeg overlevede en barndom uden cykelhjelm, uden mobiltelefon og telefon.


