
HISTORISK INDLEDNING. Kirken, der i sin kerne 
rummer dele af en bygning fra midten af 1200-tallet, 
var indtil 1925 byens eneste sognekirke. Det er tæn-
keligt, at byområdet, før det blev et selvstændigt sogn, 
har været en del af et af landsognene nord for Kolding 
Å, Harte eller Nørre Bramdrup. Kirken er som mange 
andre købstadskirker viet den hellige Nikolaj, men om-
tales ofte blot som ‘byens kirke’ eller Kolding Kirke. 
Værnehelgenens navn er først bevidnet 1496,1 men 
navnet har formodentlig gammel hævd. Andre særligt 
dyrkede helgener var øjensynligt Skt. Jørgen, Skt. Olav 
og Skt. Anna (s. 672, 700).
 Kolding tilhørte i ældre tid Ribe Stift og lå i Almind 
Syssel, der omfattede de fem herreder: Anst, Jerlev, 
Holmans, Elbo og Brusk.2 Kirken nævnes første gang 
o. 1325 i kirkelisten i håndskriftet Ribe Oldemoder.3 

Den ydede da 4 skilling sterling (sølv) og blev overgået 
af en halv snes andre kirker i syslet, der betalte 5 eller 
6 skilling. Indirekte er kirken dog omtalt lidt tidligere, 
idet Erik Menved i forliget med de oprørske jyske 
bønder 1313 krævede, at disse som bod skulle oprette 
‘et alter i Kolding’,4 underforstået i byens kirke (jf. det 
såkaldte Kongens Alter s. 585). Kongens optræden kan 
høre sammen med, at han allerede da havde patronats-
retten til kirken.5

 Kirkeværgernes regnskaber blev i middelalderen re-
videret af provsten over Almind Syssel (‘syssel- eller 
regnskabsprovsten’). O. 1500 synes byrådet dog næsten 
at have overflødiggjort ham, idet det tillod sig at føre et 
nøje tilsyn med købstadskirkens administration.6 Det 
var også byrådet, der tog initiativ til oprettelsen af et 
kapel og alter for Skt. Anna. Samtidig havde det ind-
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Fig. 1. Kolding set fra syd. Udsnit af oliemaleri af Peter Ølsted o. 1860. Museet på Koldinghus. – Kolding viewed from 
the south, c. 1860.
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seende med andre altres økonomi, således Helligkors-
alteret, hvis regnskab blev indført i rådstueprotokollen 
(den bevarede Kolding Bysbog).7

 Efter reformationen blev regnskaberne revideret af 
lensmanden på Koldinghus, der som kongens repræ-
sentant havde et overansvar for kirkens vedligeholdelse 
og indretning. Som residerende på slottet havde lens-
mændene Skt. Nikolaj Kirke som sognekirke, og ikke 
mindst Caspar Markdanner (lensmand 1585-1617) 
udviste en tydelig personlig interesse for kirken. Han 
bidrog med store gaver til dens indretning og blandede 
sig ligefrem i daglige anliggender.8

 1492 afholdtes et retsmøde i Kolding Kirke.9 1505 
skødede Kirstine Nielskone ‘for hendes sjæls salig-
hed’ sin halve gård ‘kirken til en hjælp at forbygges og 
bedres med’.10

 Kirken var i tiden efter reformationen jævnt hen i 
en bygningsmæssig dårlig forfatning, og bedre blev det 
ikke med 1600-tallets tilbagevendende krige og besæt-
telser. Kongen pålagde 1593 alle formuende landsby-
kirker i Koldinghus len at yde 2 rdlr. til Kolding Kirke, 
idet den var ‘meget bygfældig både på tårnet og i andre 
måder’, så det var nødvendigt, at den med det første 
blev sat i stand. Kirkeværgerne skulle betale pengene 
til lensmanden Caspar Markdanner, der sammen med 
kirkeværgerne skulle påse, at midlerne blev anvendt 
udelukkende til kirkens bygning.11 Efter Kejserkrigen 
blev det 1632 berettet for kongen, at bygningen var 
meget forfalden, og at ‘kirkens og (latin)skolens huse er 
næsten øde’. Da byen ikke kunne opbygge dem uden 
hjælp, bestemte kongen, at de øvrige kirker i Kolding-
hus len efter evne skulle komme ‘kirke, skole og kirke-
huse’ til hjælp.12 Efter et ønske fra borgmester Morten 
Panch befalede kongen 1653 lensmanden Steen Bille 
at låne byens borgere 50 vogne til at age et parti mur-
sten fra Haderslev til deres kirke.13

 Kirkens regnskabsbøger, der er bevaret fra og med 
1588, er for de ældstes vedkommende anlagt som be-
gravelsesbøger, hvori der tillige er indført udgifter til 
reparationer m.m. Men bøgerne beretter også om dag-
lige hændelser og datidens vilkår. Under Kejserkrigen 
blev der ikke ført regnskab i to år fra og med sep-
tember 1627: ‘da vi om Skt. Michaelis måtte rømme 
for fjendernes indfald i Jylland’. Af kirkens beholdning 
blev der ydet hjælp til udenlandske flygtninge, der var 
ofre for Trediveårskrigens fordrivelser.14 Under Tor-
stenssonfejden 1643-45 var byen i skiftende perioder 
besat af svenske og allierede tropper; efter danskernes 
indfald 2. maj 1644 begravedes flere navngivne svenske 
officerer i Nordre Kapel.
 Gudstjenesteskikke m.m. 1633 blev der anskaffet siv-
måtter til at lægge omkring alteret, ‘når folket går til 
sakramente’. 1642 udgjorde 13 måneders forbrug af 
altervin (‘messevin’) i alt 151½ potter. Der brugtes 
‘fransk vin’, som hentedes i apotekets vinkælder, og da 
der 1644 ingen fransk vin var at få, indkøbtes i stedet 

‘rhinsk vin’. En snedker betaltes 1646 for en ‘lang stok’, 
som vægterne skulle bruge under prædiken ‘til at op-
vække de sovende’.15 Efter fleres ønske holdtes fra og 
med 1859 gudstjeneste juleaften.16

MØNTER. Under kirkens hovedrestaurering 1975 
fandtes ved harpning af løse gulvlag i skibets gangarealer 
hen ved 120 mønter, heraf 44 middelalderlige danske 
mønter fra Valdemar Sejr til Christian I.17 Ældst er seks 
penninge slået under Valdemar Sejr i tiden ca. 1225-
41; to er slået under Erik Plovpenning (1241-50), én 
under Christoffer I (1252-59) og én under Erik Glip-
ping (1259-86). Seks er fra Erik Menved (1286-1319) 
og otte fra Christoffer II (1320-32). Hertil kommer 16 
lidt senere borgerkrigsmønter samt to mønter fra Erik 
af Pommern og to fra Christian I. Af ældre, udenlandsk 
mønt fandtes hulpenninge fra Holsten og Hamburg 
samt mønter fra Wismar, Rostock, Mecklenburg og 
Schwäbisch Hall i Württemberg (en sjælden ‘hånd-
heller’ fra tiden efter 1250). Tre små fragmenter af ube-
stemmelige mønter kan være fra 11-1200-tallet.

Fig. 2. Indskrifttavle opsat 1591 af kirkens velgører, 
lensmanden Caspar Markdanner på †benhus øst for 
koret (s. 630). Tegning af Søren Abildgaard 1772. – In-
scription tablet set up in 1591 by the benefactor of the church, 
the Lord Lieutenant Caspar Markdanner on a †mortuary 
house east of the chancel.
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SAGN. En sagnkreds, optegnet i 1840’erne,18 beretter, 
at kirkeuret i Kolding altid går for sent, hvordan man 
end stiller det. Dette skyldes, at de snedige borgere i 
gamle dage inden udløbet af en betalingstermin stil-
lede det frem, så tidsfristen var udløbet, når skyldneren 
kom for at betale sin gæld. Mændene i Tved (Dalby 
Sogn), syd for Kolding Å, havde således lånt sædekorn 
af borgerne og stillet en eng til sikkerhed for lånet. 
Men da terminen nærmede sig, stillede borgerne uret 
frem, så fristen blev overskredet, og engen tilfaldt byen. 
Samme sagn kan have sin kerne i en veloplyst, langva-
rig strid i 1400-tallet mellem byen og ejeren af Tved 
Hovgård, der havde stillet Brændkær mark som pant 
for et lån.19 Efter sagnet faldt uret her i slag, lige da eje-
ren, den adelige fru Jytte, stod ved Kolding Å, hvorved 
marken tilfaldt byen.
 I nok en variant blev der under et drikkelag mellem 
borgerne og en velhavende mand, der boede ved fjor-
den, indgået et væddemål om, at byen kunne erhverve 
et eftertragtet stykke jord, hvis han på afmålt tid kunne 
nå til torvet i Kolding på sin hest, der regnedes for 
at være meget hurtig. Hest og rytter ankom til aftalt 
tid, klokken tolv, men i det samme drejede borgerne 
på uret, så det nåede at falde i slag. Da rytteren hørte 
klokkeslagene, red han tilbage til sin gård og døde otte 
dage senere. Siden den tid har uret i Kolding aldrig 
gået rigtigt.
 Endnu et sagn,20 der optog byens lærde i 1700-tal-
let,21 berettede, at befolkningen under en hungersnød 
fandt ud af, at en købmand i byen var rig på rug, som 
han gemte på sit loft. Da man ville købe kornet af ham, 
benægtede han dets eksistens og svor, at den rug, han 
ejede, måtte brænde på hans grav. Efter hans død fandt 
man ganske rigtig brændt rug under hans gravsten.

MIDDELALDERLIGE
KAPELLER OG ALTRE

Indledning. Fra den katolske tid og tiden umiddelbart 
efter foreligger skriftlige oplysninger om to kapeller 
og i det mindste fire alterstiftelser, men kirken kan me-
get vel have haft flere altre. Af de to kapeller, Hellig 
Blods Kapel og Skt. Annas Kapel, er det sidste identisk 
med den senmiddelalderlige tilbygning Søndre Kapel, 
mens det første formentlig blot har været udskilt som 
et selvstændigt rum i kirkens indre. Det ældst kendte 
alter, og muligvis også det rigeste, var det såkaldte Kon-
gens Alter (alterstiftelse nr. 1), oprettet 1314, som må 
være identisk med et senere omtalt Skt. Katharinas Al-
ter. Et såkaldt Kalentealter (nr. 2), der var knyttet til et 
præstegilde, omtales først efter reformationen og uden 
angivelse af værnehelgenens navn.22

 Af fysiske spor efter altrene er kun bevaret en side-
alterniche i skibets østvæg (jf. s. 614), uden at det kan 
oplyses, til hvilken helgen alteret har været indviet. En 

kalkstenplade, brugt som gravsten o. 1595 (jf. gravsten 
nr. 7), kan måske være en dæksten fra et alterbord.

Kapeller. 1) Hellig Blods Kapel omtales første gang 1499, 
formentlig kort tid efter dets oprettelse, da Erik Jude 
(Jyde), borger i Kolding, skænkede en gård i Sønder-
gade til Morten Jensen, sognepræst i Seest. Gården 
skulle tilhøre ‘det hellige blods kapel i Kolding Kirke, 
og synderlig det vikarembede (den præstestilling), som 
hr. Morten har funderet i forskrevne kapel med andre 
gode folks hjælp’. Der skulle afholdes messe for Erik 
Jyde og hans hustru samt begges forældre.23 Kapellet 
kendes ikke i øvrigt.
 2) Skt. Annas Kapel og alter nævnes første gang 1508, 
da byrådet bestræbte sig på at oprette et vikarembede 
ved det.24 Alteret omtales derefter 1511, da enken Ger-
trud Nielsdatter skænkede sin gård i Vestergade til det 
vikarembede, ‘som nu (er) stiftet og stadfæstet for Skt. 
Annas alter i Kolding Bykirke’. Gården skulle tjene til 
bolig for den evige vikar, og til gengæld skulle der hol-
des messer for fru Gertruds slægtninge. 25 1522 lovede 
borgmester og råd, at sognepræsten ved Skt. Nikolaj 
Kirke, Niels Pedersen, måtte blive boende i en gård, 
som han selv havde givet til Skt. Annas Alter, i sin livs-
tid.26 Kongen gav 1540 borgeren Hans Fos ‘livsbrev’ 
på en gård i Kolding, som tilhørte Skt. Anna Alter i 
Skt. Nikolaj Kirke.27 Kapellet må være identisk med 
Søndre Kapel (jf. s. 622), der efter reformationen ved-
blivende omtales som Skt. Annas Kapel eller som ‘Skt. 
Anna kor’.15

Alterstiftelser. 1) Det såkaldte Kongens Alter (altare regis) 
var efter al sandsynlighed identisk med Skt. Katharinas 
Alter. Alterets oprettelse nævnes i et forlig, som Erik 
Menved i august 1313 indgik med de oprørske bønder 
fra fire jyske sysler, heriblandt Almind og Jelling. Som 
bod skulle oprørerne inden den følgende pinsedag 
(1314) oprette ‘et alter i Kolding for de dødes sjæle, 
som uskyldigt blev ihjelslået af dem’. Til alterets opret-
holdelse skulle der udlægges to ørtug korns rente, og 
kongen skulle have ret til at indsætte alterets præst (pa-
tronatsret).28 Det må være den alterstiftelse, der i Valde-
mar Atterdags overenskomst med de holstenske grever 
1348 betegnes som ‘et vikardømme, hr. kongens alter 
i Kolding’.29 Og alteret er efter alt at dømme iden-
tisk med det Skt. Katharinas Alter, der omtales 1514, da 
Christian II udnyttede sin patronatsret til at indsætte 
sin skriver, Jens Fryd (Johannes Frydt), som vikar ved 
dette alter.30 Det betydelige altergods til Skt. Katha-
rinas Alter var nemlig helt overvejende beliggende i 
de nævnte syd- og vestjyske sysler (jf. ndf.). Efter re-
formationen var Knud Gyldenstjerne 1546 indehaver 
af Skt. Katharinas Alter,31 og 1554 fik kongens livlæge 
Cornelius Hamsfort lovning på det.32 Alterets gods-
tilliggende opregnes 1569, da det af Frederik II blev 
overdraget til hospitalet i Horsens (DK Århus 6061-
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62), der skulle overtage det efter Cornelius Hamsforts 
død.33 Jordegodset omfattede da i det mindste 17 fæ-
stegårde, hvoraf 10 var beliggende i Jelling Syssel.34 
1528 omtales en ‘sankte Karens gård’ i Kolding, der da 
var beboet af en smed.35

 2) Det såkaldte Kalentealter var knyttet til et præste-
gilde (et kalente) for præsterne i Kolding og omegn 
(værnehelgenens navn kendes ikke).36 Præstegildets 
medlemmer ejede en gård på hjørnet af Vestergade 
og Torvegade (den senere †præstegård, jf. s. 594) og 
samledes til messe i kirken. Præstegildet nævnes første 
gang 1496, da fire væbnere stadfæstede en gave, som 
deres mor og svigermor, Dorothea Eriksdatter Rosen-
krantz, havde givet til ‘kalentegildet, som præsterne har 
i Kolding len’, for at præsterne skulle holde messer for 
hende, hendes mand Mogens Ebbesen (Galt) og deres 
slægtninge og venner.37 1511 omtales ‘den gård, som 
hører til kalentegilde’,38 og det er sandsynligvis den 
samme gård, ‘en kalentealters gård i Vestergade’, der 
nævnes 1549, da den af kongen blev overladt til sog-
nepræsten Niels Jespersen (jf. epitafium nr. 1). I gården 
boede da en gejstlig, hr. Mads Kørning.39 Alteret ejede 
tillige en lejevåning i Vestergade, der efter reformatio-
nen forblev ved kirken. Det benævnes 1617-22 som 
‘det gamle kalentehus’ og blev sidstnævnte år nedrevet 
og genopført på ny.15

 3) Hellig Trefoldigheds Alter omtales første gang 1514, 
da borgmester Hans Jakobsen og hustru Karen skæn-
kede alteret en gård nord for rådhuset langs det stræde, 
der gik til kirkegården. For gaven til ‘hellig Trefoldig-
heds alter’ skulle der hver søndag holdes en messe og 

hver tirsdag læses en kollekt til Skt. Anna, ‘den hellige 
Trefoldighed og fru Anna til lov og ære’. Gården skulle 
tjene til bolig for Mads Madsen, sognepræst i Lejer-
skov og ‘officialis’ i Kolding, og ‘efterkommende præ-
stemænd’. Giverne betingede sig foruden messerne, at 
de skulle have halvdelen af frugterne af et valnøddetræ 
i gårdens have, så længe Mads Madsen levede.40 En ef-
terfølgende sognepræst i Lejerskov, Mads Hansen, der 
1531 nævnes som ‘vikar i Kolding Bykirke’, kan meget 
vel have været præst ved samme alter.41

 4) Et Helligkorsalter nævnes to gange i tiden 1510-20 
(de nøjagtige årstal mangler) i forbindelse med regn-
skabsaflæggelse og formueopgørelse for alteret, der 
er indført i Kolding Bysbog. Byrådet synes således at 
have haft et overordnet tilsyn med alterets økonomi. 
Mette Gregers aflagde regnskab på vegne af sin afdøde 
ægtefælle, rådmand Gregers Iversen, og ‘Hellige kors’ 
rådede da over 31 mark og 10 skilling samt en ny kalk, 
som hun havde skænket alteret.42 Få år senere op-
gjorde man igen formuen tilhørende ‘Helligkors alter 
i Kolding Kirke’, der da bl.a. omfattede 24 mark, som 
(borgmester?) Hans Jakobsen havde givet alteret, samt 
pant i en humlegård.43

 Uidentificeret vikariegods, omtalt i en rettertingsdom 
1552,44 var skænket af fru Anne Joachimsdatter Flem-
ming (†o. 1488), formentlig i forbindelse med begra-
velsen af hendes ægtefælle, lensmanden Anders Ebbe-
sen Galt o. 1466 (jf. gravsten nr. 1). Vikariegodset, som 
fru Anne havde stiftet til ‘et alter i Kolding bys kirke’, 
blev efter reformationen genstand for en strid mellem 
arvingerne.45



BELIGGENHED. Byens gamle sognekirke lig-
ger i den nordvestre del af den middelalderlige 
bykerne ca. 250 m nord for Kolding Å og 150 
m sydvest for den 22 m høje slotsbanke. Kirken 
er opført på en sydvendt skråning. Ved Adelgade, 
nord for kirken, ligger terrænet ca. 8 m over ha-
vet, og herfra falder det ca. 2 m ned mod kir-
kepladsens sydøstre hjørne. Den brolagte Nikolaj 

Plads, tidligere også kaldet Kirketorvet eller Kir-
kepladsen, tjente indtil 1825 som kirkegård (se 
s. 590) og fik sit nuværende udseende o. 1990 
(se s. 598). Nærmeste nabo mod vest er byens 
tidligere gymnasium, opført 1846 og 1975 over-
taget af den kommunale socialforvaltning. Mod 
øst afgrænses pladsen af rådhusets bagbygning, 
opført som arrest 1873 og ombygget 1924. Mod 

KIRKENS OMGIVELSER

Fig. 3. Kirken set fra sydøst. Foto AM 2006. – The church viewed from the south east.
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syd er pladsen betydeligt udvidet og bebyggelsen 
helt ændret, efter at man 1973 nedrev resterne 
af en ældre karré tæt ved kirken. Her findes nu 
ejendommen Midtgården, opført 1990 af Arbej-
dernes Andelsboligforening, og øst for denne det 
nyanlagte Vestertorv. Bredgade, der fra syd fører 
frem til kirkepladsens sydøstre hjørne, er anlagt 
i begyndelsen af 1940’erne som en ny hovedtra-
fikåre (hovedvej A10) og afløser for den gamle 
Vestergade. Denne vigtige gade, der tidligere for-
bandt kirken og åen, havde en vestligere oriente-
ring (svarende til det bevarede, sydligste afsnit af 
gaden, fastholdt i navnet Ny Vestergade).
 De to offentlige bygninger, rådhus og gymna-
sium, repræsenterer hver på sin vis de sammen-

hænge, hvori kirken siden middelalderen er ind-
gået. Kirken må fra første færd have været knyttet 
til byens torv (Akseltorv) godt 50 m øst for den; 
og området omkring kirken var i ældre tid byens 
‘latinerkvarter’ med latinskole og boliger for både 
rektor, sognepræst og kapellan.
 Kirkeområdets udstrækning i ældre tid lader sig 
kun nogenlunde bestemme. Begravelsespladsen 
omkring kirken er sikkert så gammel som kirken 
selv og må have været i brug i det mindste siden 
1200-tallet. Som indviet jord var kirkegården et 
indhegnet og klart defineret område, men i til-
knytning hertil ejede kirken i senmiddelalderen 
flere grundstykker og ejendomme, der stødte 
op til kirkegården og åbenbart trængte sig ind 

Fig. 4. Georg Brauns prospekt af Kolding 1587. Udsnit med kirken og dens omgivelser (s. 589). – Georg Braun’s view 
of Kolding, 1587. Detail with the church and its surroundings.
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Danmarks Kirker, Vejle
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på den. Ved latinskolens opførelse 1566 sydvest 
for kirken siges det således, at den blev bygget 
på (selve) kirkegården (jf. s. 593). Nogle af disse 
jordstykker og bygninger var gammelt altergods, 
der i den katolske tid var overladt til de præster 
(‘vikarer’), der gjorde tjeneste ved kirkens altre. 
Trefoldigheds Alter ejede således fra 1514 en gård 
nord for rådhuset ‘langs det stræde, der gik til kir-
kegården’ (jf. s. 586). 1531 fik Mads Hansen, den 
ovennævnte ‘vikar ved Kolding Bykirke’, brev på 
en gård og nogle huse, som han havde ladet op-
føre ‘vest for torvet (og) op til kirkegården’ på en 
grund, hvis ene halvdel han havde købt af nogle 
borgere, og hvis anden halvdel han havde i leje 
af kirken. En Morten guldsmed, formentlig hans 

arving, fik 1561 ret til at beholde ‘kirkens halv-
part af grunden’, imod at han til gengæld betalte 
den sædvanlige leje og lod opføre en god køb-
stadsbygning på den.46

 Fra og med 1500-tallets slutning kan vi i no-
gen grad støtte os til Brauns og Resens bypro-
spekter (fig. 4 og 5). Kirkegården ses da afgrænset 
af husrækker og plankeværker. På nordsiden lå 
kirkens ‘boder’, en seks-syv små lejevåninger (s. 
594), og ved det sydvestre hjørne byens latinskole 
(s. 592). Bygningerne i de øvrige karréer er gen-
givet noget forskelligt på de to prospekter og kan 
ikke nærmere identificeres, men blandt dem har 
været rektors residens, der lå sydligt ved kirke-
gårdens østside, og nær denne kapellanens bolig 

Fig. 5. Prospekt af Kolding fra Resens Atlas 1677. Udsnit med kirken og dens omgivelser. – View of Kolding from 
Resens Atlas 1677. Detail showing the church and its surroundings.
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(s. 594). De to residenser stødte op til hinanden 
og lå direkte ud til kirkegården, for kapellanboli-
gens vedkommende på selve kirkegården. Sogne-
præsten derimod boede i en prægtig gård på den 
anden side af gaden, på hjørnet af Torvegade og 
Vestergade (jf. s. 594), kun et stenkast fra kirke-
gårdens hovedindgang.

†KIRKEGÅRD OMKRING KIRKEN

Området rundt om kirken udgjorde indtil 1806 
byens egentlige kirkegård. Herefter henlå det 
endnu et par årtier som begravelsesplads, indtil 
området 1825 blev udlagt som torv. I 16-1700-
tallet blev byens borgere, høj som lav, fortrinsvis 
begravet inde i selve kirken, mens kirkegården 
var hvilested for mindre bemidlede eller fattige; 
men også her blev der skelnet mellem de bedre 
gravsteder og ‘de fattiges jord’ (jf. s. 592).
 For den, der i dag færdes på kirkepladsen, er 
der kun få holdepunkter, når man vil forsøge at 
udpege kirkegårdens grænser. De gamle skel er 
forsøgt tegnet ind på et moderne kort (jf. fig. 7), 

og det fremgår heraf, at man i løbet af 1800-tallet 
har trukket byggelinjen et godt stykke ind på den 
tidligere kirkegård; således ligger gymnasiets store 
bygning 10 m østligere end den skolebygning fra 
1732, som den afløste.
 Hegn. Kirkegården var over lange stræk indram-
met af de omgivende husrækker, og kun hvor der 
manglede bygninger, var det nødvendigt med et 
egentligt hegn. Der nævnes flettede risgærder eller 
rækker af piletræer, men almindeligvis var der ta-
le om et plankeværk. Mod vest dannede et planke-
værk således skel mellem kirkegården og de ha-
ver, der lå lige op imod den. De let forgængelige 
hegn krævede stadig vedligeholdelse og omtales 
derfor ofte i regnskaberne. 1601 blev der betalt 
for et plankeværk vest for kirken ved ‘kålgården’, 
og 1631 måtte der på de ødelagte kirkeboders 
plads opsættes et (midlertidigt) plankeværk langs 
kirkegårdens nordside. Det følgende år opsatte 
man endnu et plankeværk for at ‘indfrede’ kir-
kegården ‘tvært overfor sognepræstens residens’, 
dvs. ved Torvegades nordside, hvor bebyggelsen 
altså på det tidspunkt har manglet.47

 Spor af middelalderligt hegn. I forbindelse med 
udgravningen af en brandtomt fra 12-1300-tallet 
(et formodet †klokkehus, jf. s. 595) påviste man 
1988 sporene af et samtidigt hegn, der over en 
strækning på ca. 15 m har afgrænset kirkegåden 
mod syd.48 Tilbage var kun aftrykket af en række 
stolpehuller i en indbyrdes afstand af 2,5-3 m.49

 Indgangene var benævnt efter de fire verdens-
hjørner og placeret i tilknytning til gader og 
stræder. Den vestre indgang fandtes i kirkegårdens 
sydvestre hjørne ved latinskolen, den søndre hvor 
Vestergade stødte frem til kirkegården, den østre 
ud for rådhusgyden og den nordre i det nordvestre 
hjørne vest for kirkeboderne. De havde vekslen-
de udformning og omtales som oftest som riste 
(‘kirkeriste’) efter den jernrist i bunden, der skul-
le holde løsgående dyr ude.50 1631 forbedrede 
David brolægger ‘alle fire riste’ med kampesten, 
og samtidig lavede tømmermændene Anders og 
Poul tre nye trærammer til kirkeristene mod syd, 
nord og øst.15

 Vestre og søndre indgang tillod kørsel med 
vogn og var i 15-1600-tallet udformet som tagaf-
dækkede, murede portaler. Den egentlige hoved-

Fig. 6. *Solur af skifer, 1550-1700, fundet 1988 sydvest 
for kirken og nu i Museet på Koldinghus (s. 592). Foto 
AM 2007. – *Sundial of slate, 1550-1700, found in 1988 
south west of the church.
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37*

indgang synes at have været porten ved ‘søndre 
rist’, der indlod kørende trafik fra Vestergade, jf. 
Resens kort (fig. 5). Østre og nordre indgang har 
formodentlig alt efter omstændighederne kun væ-
ret beregnet til fodgængere.
 Trafik. Skønt helliget de døde som hvilested var 
kirkegården et befærdet og ikke specielt roligt 
område. De omgivende huse vendte bagsiden til 
og fristede beboerne til en hurtig genvej mel-
lem gravene. Andre skråede over kirkegården, når 
de fra Vestergade skulle til Adelgade og videre 
til Låsbygade. †Våbenhuset foran kirkens syddør 

brug tes i 1700-tallet ligefrem som ‘markedsstade’ 
(jf. s. 630 f.). Den megen færdsel nødvendiggjor-
de et net af brolagte stier, der forbandt indgangene 
og ledte frem til kirkens døre. Jep og Per bro-
lægger fik 1592 betaling for en stenbro uden for 
kirkens kålgård vestligst på kirkegården, og 1600 
jævnede to mænd ‘jord og grus’ på begge sider af 
kirkedøren. Samme år gennemgravede vægteren 
Jørgen Basse et dige, så regnvandet ‘kunne have 
sin gang’. 1729 blev det påbudt, at ‘vejen’ blev 
jævnet mellem latinskole og tårn, og 1734 lagdes 
28 favne stenbro ved den nordre kirkedør.15

Fig. 7. Kirken og dens nærmeste omgivelser 1989. 1:1000. Tv. for kirken ses det tidligere gymnasium (nu sund-
hedsforvaltning) og th. rådhusets bygninger. Yderst th. ligger byens gamle torv, Akseltorv, og syd for kirken det 
nyanlagte Vestertorv (s. 598). Den indtegnede, stiplede linje angiver de omtrentlige grænser for den tidligere †kir-
kegård, nedlagt 1825 (s. 590). Udsnit af projekt, udarbejdet 1989 af Lauge Juuls Tegnestue, Kolding, i forbindelse 
med brolægning af kirkeområdet. Efterbearbejdet af Mogens Vedsø 2008. – The church and its closest surroundings in 
1989. To the left of the church we see the former High School and on the right the City Hall buildings. Farthest right, the city’s old 
market square, Akseltorv, and south of the church the new square Vestertorv. The broken line shows the approximate boundaries of 
the former †churchyard, closed down in 1825.
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 Inddeling og takster for begravelse. Kirkegården var 
i begyndelsen af 1700-tallet opdelt i otte afsnit, 
adskilt af gangstier. Taksterne, fra 2 rdlr. til 4 mark, 
var gradueret efter jordstykkets afstand fra kir-
ken og dets placering i forhold til denne, idet 
de dyreste begravelsespladser lå lige op ad selve 
kirkebygningen eller øst for denne (jf. lignende 
forhold i Vejle, s. 79):

1) ‘Indvendig jord’, dvs. lige rundt om kirken (2 rdlr.). 
2-3) Jord uden for benhuset (øst for koret) mellem 
to gangstier til kirkens østre rist; og jord ved ‘den nye 
korskirke’ (dvs. Nordre Kapel) mellem to gange til 
nordre rist (10 mark). 4) Jord ved ‘solskiven’ (dvs. et 
opstillet solur, uvist hvor) (8 mark). 5-7) Jord vest for 
tårndøren mellem tre gangstier; jord mellem gangstien 
og plankeværket (også betegnet jord ved bødkerens 
gård) og jord ved kirkens boder (i nord) (1 rdlr.). 8) 
Jord mellem gangstien og de fattiges jord (4 mark).51

‘De fattiges jord’ i den nordvestre del af kirkegården 
brugtes til begravelse af ubemidlede. Her nedsattes 
1645, uden vederlag, skarpretteren mester Zakari-
as og 1649 to kvinder og to børn, der var druknet 

i Slotssøen.15 Fra 1801 blev også ‘hospitalslemmer’, 
der hidtil havde haft deres egen kirkegård ved ho-
spitalet, begravet på Kolding kirkegård.52

 Beplantning. Mens de ældre prospekter giver ind-
tryk af en åben plads, mod vest omgivet af skolens 
haver, må kirkegåden i løbet af 1700-tallet have 
fremtrådt som et mere skyggefuldt sted med man-
ge træer. 1729 plantedes 33 lindetræer og 1735 
endnu otte. 1737 bestiltes fra Fyn 80 ‘poppelpile’, 
der vel har skullet tjene som hegn. 1748 blev linde 
og pile ‘omkring kirkegården’ beskåret, og samme 
år blev der plantet endnu en del ‘pilegrene’.15

 *Solur (fig. 6), 1550-1700. En lille solskive af 
sort skifer er 1988 fundet i jorden umiddelbart 
sydvest for kirken. Skiven, hvoraf en del af højre 
side mangler, har været kvadratisk og målt ca. 
12×12 cm; tykkelsen er 0,6 cm. Mellem to cirk-
ler er med arabertal indridset tallene fra 4 morgen 
til 2 eftermiddag, og radiære linjer viser, at skiven 
yderligere har indeholdt tallene fra 3 eftermiddag 
til 8 aften. Små huller i centrum og ud for tal-
let 12 har været til fastgørelse af skyggegiveren. 
Soluret har været anbragt vandret, sandsynligvis 
på en pæl på kirkegården. Det kan have været 
brugt til at stille kirkeuret efter, jf. kirkens ældste 
sejerværk, anskaffet engang før 1634 (s. 723).53

 †Solur. Et afsnit af kirkegården betegnedes i be-
gyndelsen af 1700-tallet som ‘solskivejord’ eller 
jorden omkring ‘solskiven’.54 Da den ovennævnte 
solskive er meget beskeden, var der formentlig tale 
om et noget større solur, opstillet på kirkegården.

†BYGNINGER PÅ OG OMKRING
KIRKEGÅRDEN

Latinskolen i Kolding, der som institution rækker 
tilbage til reformationstiden, havde fra 1566 og 
til gymnasiets udflytning 1975 til huse i tre på 
hinanden følgende bygninger sydvest og vest for 
kirken. Den yngste og stadig bevarede bygning 
fra 1846 (jf. s. 596) er opført på skolens gamle 
grund, men er som nævnt trukket 10 m ind på 
den forhenværende kirkegård. Tidligere løb skel-
let mellem skolegrund (med haver og legeplads) 
og kirkegård ca. 25 m vest for kirketårnet, således 
som det fremtræder på Brauns og Resens pro-
spekter (fig. 4 og 5).

Fig. 8. †Latinskolens anden bygning, indviet 1732. Teg-Teg-
ning med opstalt og grundplan i Rigsarkivet (s. 593). 
– Second building of the †Latin school, inaugurated 1732.
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 1) Skolens første bygning fra 1566-1725, det så-
kaldte ‘dronning Dorotheas skolehus’, var opført 
på initiativ af Christian III’s enke Dorothea.55 
Om byggeriet beretter byskriveren Mads Nielsen 
Røjbjerg i en samtidig optegnelse, at lensmanden 
på Koldinghus Morten Svendsen (Orning) (jf. 
†gravsten nr. 2) 7. aug. 1566 lagde ‘den første sten 
i grundvolden i den synder og øster hjørne på 
den skole, som min frues nåde lod bygge og mure 
op af grund på Kolding kirkegård’.56 Skolen lå 
ud for kirkegårdens sydvestre afsnit, hvor den på 
Brauns prospekt er gengivet som en længe med 
kamtakkede gavle i nord og syd. Ved indgangsdø-

ren mod kirkegården var indsat en †indskrifttavle 
af sten, hvis latinske tekst, forfattet af Jon Jensen 
Kolding, kapellan og sandsynligvis skolens rektor 
o. 1576-78,57 hyldede enkedronningen:

»Dorotheæ impensis domus hæc exstructa renidet:
Quæ Danum conjunx regia regis erat.
Illius æternum florebit nomen in orbe:
Qvod musas larga foverit ipsa manu.«

(Dorothea, der var kongelig viv til danernes kon-
ge, bygged og kostede selv dette strålende hus. 
Blomstre i verden skal navnet på hende til evige 
tider, at hun med rundelig hånd hæged om mu-
serne ømt).58 Skolen var i brug indtil 1725, da den 
måtte nedrives på grund af brøstfældighed. Den 
afløstes af en ny bygning, opført på samme sted.
 2) Skolens anden bygning 1728-1845, der blev 
indviet 12. marts 1732, var, som det fremgår af 
en bevaret tegning (fig. 8), en forholdsvis enkel, 
grundmuret bygning i én etage, 23 alen lang og 13 
alen bred (ca. 15×8 m), og med kviste både mod 
kirkegården og mod den bagvedliggende have. 
Over de fire gavlspidser opsattes der før indviel-
sen – og som en gave fra byens tolder – forgyldte 
kugler (‘knapper’) til at ‘lyne’ i solen.59 Den store 
have var inddelt i fire afsnit, hvoraf rektor og de 
tre hørere havde hver sin del.60

 Fra denne bygning er bevaret en stor indskrift-
tavle fra 1738 og af brun kalksten (fig. 9), hvis lan-
ge, latinske indskrift endnu engang hylder dron-
ning Dorothea og mindes skolens nyopførelse 
og indvielse 1732.61 Stenen, der måler 150×85 
cm, var opsat over skolens dør ud mod kirkegår-
den, og den er efter en omtumlet tilværelse 1975 
overflyttet til byens nuværende gymnasium på 
Skovvangen. Tavlen er ifølge kirkens regnskaber 
udført 1738 af billedhuggeren Jørgen Arentsen 
Slache, Horsens,62 mens den vidtløftige tekst er 
forfattet og signeret af »P(eder) St(orm)«, provst 
i Egtved,63 hvor stenen blev udhugget.64 Det er 
formodentlig også denne lærde provst, der har 
udtænkt tavlens udsmykning: en allegorisk frem-
stilling af skolen (en laurbærkranset jomfru med 
fakkel og bog), flankeret af to medaljoner, hvoraf 
den ene indeholder et brystbillede af dronning 
Dorothea, den anden hendes tyske valgsprog 
»Ales van Godt (Alt fra Gud) 1560«.65

Fig. 9. Indskrifttavle 1738, opsat på †latinskolens anden 
bygning. Udført af Jørgen Arentsen Slache og med tekst 
af Peder Storm (s. 593). Nu i Kolding Amtsgymnasium. 
Foto Hans-Kurt Gade 2007. – Inscription tablet, 1738, set 
up on the second building of the †Latin school. Carved by 
Jørgen Arentsen Slache with a text by Peder Storm.
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 Kirkeboder. Kirkens grund mod nord langs den 
nuværende Adelgade optoges i århundrederne 
efter reformationen og sandsynligvis allerede fra 
middelalderen af en række småhuse, der blev lejet 
ud til beboelse. De små våninger, der stødte lige 
op til kirkegården, vekslede i antal og beskaffen-
hed. De er på Brauns kort (fig. 4) gengivet som 
en sammenbygget husrække, på Resens kort (fig. 
5) til dels som gavlhuse.
 Husene omtales 1562 i et testamente efter Jo-
han Reventlow som seks meget forfaldne boder 
nord for kirken, som ‘står på faldende fod’ og nu 
skulle genopbygges.26 Efter Kejserkrigens øde-
læggelser skulle stedet 1631 ryddes, og senere 
samme år blev der opsat et plankeværk om ‘kirke-
bodstomterne’.15 Efter en genopbygning opreg-
nedes bodernes antal 1662 til syv; af disse var fire 
ledige, mens en af de tre besatte var forbeholdt 
‘klokkestilleren’, der havde fri bolig imod at passe 
kirkens urværk.66 1721 var husene igen i dårlig 
stand, og kirkesynet påbød, at de skulle opbygges, 
‘da det ikke kan vides, når de nedfalder’.15 1795 
var to af boderne beboet af kateketen og organi-
sten, mens fem ‘gamle boliger’ var revet ned. Det 
følgende år blev grunden udlagt til kirkegård, og 
samtidig blev der opsat et plankeværk og en port 
mod gaden.52 De sidste to boder forsvandt 1857, 
da ministeriet gav sin tilladelse til, at de ‘såkaldte 
kirkebarakker’ blev revet ned for at man kunne 
udvide Algade og kirkepladsen.52

 Rektors residens (skolemesterens gård). En gård 
ved kirkegårdens østre side, der i den katolske tid 
havde tilhørt Skt. Annas Alter, tjente fra slutnin-
gen af 1500-tallet og til 1822 som embedsbo-
lig for latinskolens rektor og gav i perioder også 
husly til skolens yngste lærer.67 Den fremtrådte 
o. 1600 som en teglhængt bindingsværksgård i 
to etager, hvortil kom stald og have. Et inventa-
rium 1608 nævner bl.a. en forstue (‘dørns’) med 
en paneleret seng og et ‘bogkammer’ med bord 
og hylder. Efter Kejserkrigens ødelæggelser var 
skolemesteren og ‘høreren’ 1633-34 fritaget for 
husleje, fordi deres bolig var nedbrudt. Ved det 
genopførte hus opsattes 1639 en svalegang, og 
igen 1643 var der reparationer på en trappe og en 
svale i ‘skolemesterens hus’. 1684 oppudsede Jens 
kontrafejer ‘den malede stues staffering i skolens 

residens’. Gården stødte direkte ud til kirkegår-
den, hvorfor et afsnit af denne o. 1700 blev be-
tegnet som ‘jorden udenfor rektors vindue’. 1804 
opsattes et nyt plankeværk mellem rektorboligen 
og kirkegården.15 Den ugifte lærer boede øverst 
i et kammer, hvortil der var udvendig opgang 
fra kirkegården.68 Gården blev 1822 afhændet til 
private og var indtil sin nedrivning kendt som 
‘skrædder Tofts hus’.67

 Kapellanens residens. Den residerende kapel-
lan, der fra 1555 tillige var sognepræst i Almind, 
havde fri bolig i købstaden. De første kapellaner 
synes at have boet i en gård ved kirkegårdens syd-
østre hjørne i umiddelbar nærhed af rektorboli-
gen. 1586 foretoges et mageskifte mellem kirken 
og kapellanen (senere sognepræst) Jens Sørensen 
(Harte, jf. epitafium nr. 3 og †gravsten nr. 11), 
hvorved den sidste afgav et lille stykke jord til 
kirkegårdens udvidelse.66 1593 var der udgifter til 
et plankeværk ‘imellem hr. Anders og mester Jens 
i kapellanens gård’ (dvs. kapellanen Anders Mik-
kelsen og skolemesteren Jens Knudsen Buch), og 
igen 1598 tales om ‘hr. Anders Mikkelsens hus 
på kirkegården’. Et inventarium for ‘kapellanens 
gård’ opregner 1608 bl.a. en kakkelovn af kakkel-
potter og på loftet to tilgitrede bogskabe. ‘Kapel-
lanens hus’ eller ‘residens’ nævnes igen 1631 og 
1641.15

 Præstegården. Sognepræsterne residerede fra 
1549 og indtil 1911 i en gård på det sydøstre 
hjørne af Vestergade og Torvegade – ikke langt 
fra kirkegårdens hovedindgang. Gården, der i 
den katolske tid havde tilhørt Kalentealteret (jf. 
s. 586), nævnes i Kolding Bysbog 1561, da by-
en bekostede en ny staldbygning. Præstegården 
blev nybygget 1588, måske som følge af en brand 
1583, og denne store bindingsværksgård (hvorom 
ndf.) stod indtil 1840, da den afløstes af et grund-
muret hus i to etager, opført af murermester Jo-
hannes Nielsen, Nørre Bjert.69 Den senklassici-
stiske ejendom tjente som præstegård indtil den 
1911 blev overdraget kommunen. Bygningen 
blev nedrevet 1965 efter sidst at have været brugt 
som brandstation.
 Den gamle bindingsværksgård 1588-1840 har 
været en stor købstadsgård i to stokværk, som 
sikkert har tålt sammenligning med den endnu 
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stående Borchs gård ved torvet. Ifølge bevarede 
indskrifter, der kan suppleres med både kirkens 
og byens regnskaber, var den opført 1588 under 
sognepræst Anders Bentsen og udbygget med 
nye stalde 1603-06 under hans efterfølger Jens 
Sørensen Harte. Udgifterne afholdtes af kirken 
og byen i forening.
 Fra renæssancegården er bevaret i alt seks ind-
skrifter på bygningstavler og dørtræer.70 En byg-
ningstavle fra 1588 fortæller om præstegårdens 
opførelse:71

»Friderich den Anden af Gvds Nade
Konning i Danmarck oc Norge baade

gaf stor Hielp her til K[o]lding By
at bygge dette Hvvs af ny

udi sidste sit Regirvngs Aar
der Caspar Marckdaner Lensmand war.

Anders Simensøn, Anker Mogensøn Borgemester
giorde af Byen oc Kircken dertil det Bese(!).
Her Hans Knevs den Tid Kirckens Forsvar72

oc Her Anders Bendtsøn Sogenprest war
1588«

To andre bygningstavler, fra 1603 og 1606, har væ-
ret opsat på hver sin staldbygning, der opførtes 
de pågældende år, den første betalt af byen, den 
anden af kirken.73 Tre dørtræer må have været an-
bragt over indvendige døre. De to, vist begge fra 
1588, bærer rimede vers fra Salmernes bog, mens 
et tredje, fra 1607, tillige indeholder sognepræst 
Jens Sørensens initialer og mærke som på epita-
fiet (nr. 3, jf. fig. 139) samt hustruens navnetræk 
»E(ngel) I(acobs) D(atter)« og hendes mærke, vi-
sende en havfrue.
 Kirkeregnskaberne omtaler gentagne reparati-
oner på gården, således 1648, da der blev opsat en 
ny vestgavl og muret en skorsten ‘med tre piber, 
som det sig bør’. I forbindelse med en istandsæt-
telse 1730-31 udførtes et omfattende malerarbej-
de ved en »Samuel Traugott Inmuthz(?)«, hvortil 
der indkøbtes farver i Flensborg. I ‘den store stue’ 
blev gulvet malet gult, bjælkerne og fem vinduer 
røde og en dør perlefarvet med grønt på beslag 
og lister, mens en forsats for skorstenen blev mar-
moreret.74

 Formodet †klokkehus. Museet på Koldinghus 
udgravede 1988 en brandtomt på kirkegården fra 
12-1300-tallet, og tolkede den som resterne af et 

tømret klokkehus, der samtidig kan have været 
bolig for klokkeren.48 Den kvadratiske bygning, 
3,6×3,6 m, var placeret frit på det skrånende 
terræn umiddelbart inden for kirkegårdens syd-
grænse. Væggene var nederst beklædt med vand-
rette, 40-60 cm brede egeplanker, og stumper af 
tagsten (munke og nonner) viser, at taget har væ-
ret tækket med tegl. Spor af et fast ildsted og løse 
fund af husgeråd og dyreknogler tyder på, at byg-
ningen har været beboet. Den fundne keramik 
daterer bygningen til 12-1300-tallet, og ødelagte 
grave under gulvet bekræfter, at den var opført, 
efter at kirkegården var anlagt.
 Tolkningen som klokkehus skyldes bygningens 
placering på kirkegården og dens kvadratiske 
form, der adskiller den fra almindelige byhuse. Er 
antagelsen rigtig, er der således tale om et klok-
kehus af en forholdsvis beskeden størrelse og 
usædvanlig ved også at have været benyttet som 
bolig.75

 Om et †benhus ved korets østende se s. 630.

FRA KIRKEGÅRD TIL KIRKETORV

Begravelserne omkring kirken ophørte 1806, da 
man kunne tage den nye ‘udenbys’ kirkegård i 
brug ved Tøndervej (nu ‘Den gamle kirkegård’). 
Indtil den endelige nedlæggelse 1825 betragte-
des området stadig som kirkegård, om end det 
kunne være svært at opretholde gravfreden. En-
kelte gravsten blev endnu o.1820 flyttet fra den 
gamle begravelsesplads til den nye, andre ligsten 
blev solgt ved auktion 1823.15

 Området var i de første årtier præget af en vis 
uorden. Trods hensynet til gravfreden fik kam-
merråd Frands Jørgen Hvas, der ejede købstads-
gården på det nordøstre hjørne af Torvegade og 
Vestergade, 1810 ret til fri udkørsel over kirkegår-
den med heste og vogn.52 1819 beklagede kirke-
synet, at hegnet omkring kirkegården nu var helt 
nedbrudt; og selv om kirkegården ikke længere 
blev benyttet til begravelse, så burde ‘sådan en lille 
plads tæt ved kirken’ ikke bruges til gennemkør-
sel, idet det let kunne ‘forstyrre andagten’.76 1822 
sagdes det lige ud, at kirken og ‘vedliggende kir-
kegård’ frembød et ‘ubehageligt udseende’. Det 
følgende år var der planer om at ‘henplante nogle 
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Fig. 10. Kolding Gymnasium opført 1846 (s. 596). Øst- og sydfacade. 1:300. Tegninger af N. S. Nebelong 1845. 
– Kolding High School, built in 1846. East and south facades.

træer hist og her’ på den nu planerede kirkegård. 
Området brugtes som legeplads for både latinsko-
lens drenge og de børn, der fra 1815 gik i skole i 
kirkens Nordre Kapel (se s. 627). Kirken klagede 
1832 til politimesteren over elevernes boldspil og 
hærværk. Når læsetiden var ude, burde børnene 
ikke opholde sig på ‘kirkegården’, men gå hjem; 
og det var utilstedeligt, når drengene blev ved 
med at kaste bolde og sten mod kirkens mure og 
beskadigede dens vinduer og ur.52

 Ved denne tid var området blevet udlagt til 
torv, og arealet var med undtagelse af kirkebyg-

ningens ‘fortov’ og ‘trekanterne’ mellem dens 
længer overgået til kommunen. Der hvilede dog 
den servitut på den tidligere kirkegård, at den 
ikke måtte bebygges; men denne bestemmelse 
blev trods protester i de følgende år omgået ved 
opførelsen af den nye gymnasiebygning vest for 
kirken og af arresthuset øst for den.77

 Gymnasiet vest for kirken (siden 1975 kommu-
nens socialforvaltning) blev ved opførelsen 1846 
som nævnt trukket 10 m ind på den tidligere 
kirkegård. Bygningen, der afløste den tidligere 
†latinskole (jf. ovf.), er tegnet af arkitekt N. S. 
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Nebelong. Den omfattede i begyndelsen også en 
fritliggende rektorbolig syd for skolen og var i 
sin oprindelige udformning (fig. 10) et trefløjet 
anlæg i to etager med lave, afvalmede tage, opført 
i gule sten i et borgerligt, senklassicistisk form-
sprog. Efter en udvidelse og ombygning 1937 
(arkitekt Ernst Petersen) er nu kun østfacaden 
mod kirken nogenlunde bevaret, om end forhø-
jet med en etage.
 Det tidligere arresthus, sydøst for kirkens kor, er 
opført sammen med rådhuset 1873 med kgl. byg-
ningsinspektør L. A. Winstrup som arkitekt. 1924 
er også denne bygning ombygget og forhøjet af 
Ernst Petersen. Forud for opførelsen 1873 var 
der diskussion om byggelinjen, der endte med at 
blive trukket et godt stykke ind på den tidligere 
kirkegård, hvorfor der da også ved udgravning til 
fundamenter fremkom en mængde skeletter.77

 Nord for kirken gik pladsen efter de sidste 
kirkeboders nedrivning 1857 i ét med Adel-
gade. Og efter en nyordning fremtrådte om-
rådet i 1800-tallets senere halvdel som et lille 
provinsielt torv (jf. fig. 11) samlet omkring et 
krigermonument, der blev opstillet 1866 ved gav-
len af Nordre Kapel. Monumentet med bronze-
relief (fig. 12), udført af billedhuggeren Andreas 
Paulsen, mindes kampene under Treårskrigen.78 
Relieffet, 185×162 cm, viser en såret soldat i 
halvt liggende stilling; en kvinde bøjer sig over 
ham, mens en jægersoldat fører fanen videre, 
hjulpet af en lille dreng. Under relieffet er en 
indskriftplade med fordybede versaler: »Minde 
om Kampene/ i og ved Kolding/ d(en) 20. & 
23. April 1849«. Relieffet er indfattet i en frem-
springende, fæstningsagtig sandstensramme, der er 
afsluttet med en tagafdækket krenelering. Ram-

Fig. 11. Kirken og kirketorvet set fra nordøst 1866 efter indvielsen af et krigermonument og opsætningen af en 
blændingsgavl over Nordre Kapel (s. 597). Den øvrige kirke fremtræder i den skikkelse, den havde fået i 1750’erne. 
Th. ses gymnasiets bygning fra 1846. Tegning af Ferdinand Richardt 1866. – The church and the church square viewed 
from the north east, 1866, after the erection of a war memorial and a new blinding gable above the North Chapel. The remainder 
of the church appears in the form it had acquired in the 1750s. Right: The High School building from 1846.
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men er udført efter tegning af L. A. Winstrup, 
der også leverede tegningen til kapellets nye go-
tiske †gavltrekant, som opsattes samtidig med 
monumentet.79

 Syd for kirken ændredes forholdene i begyn-
delsen af 1940’erne radikalt ved gennembrydnin-
gen af en ny gade, Bredgade, der som afløser for 
Vestergade førtes syd om kirkeområdet frem til 
Svietorv. Den nye trafikåre havde i en periode 
status af hovedvej (A10) og ledte, indtil anlæggel-
sen af Vestre Ringvej, al den gennemgående færd-
sel igennem den indre by. Den ældre karré syd 
for kirken lå i disse år tilbage som en ‘ø’ mellem 
Søndre Kapel og den stærkt trafikerede hoved-
vej, indtil husrækken kunne nedrives 1973. Efter 
trafikkens omlægning blev det åbne areal syd for 
kirken i 1980’erne betydeligt udvidet, og her har 
Arbejdernes Andelsboligforening 1990 som ny 
randbebyggelse opført ejendommen Midtgård 
(arkitekt Lauge Juul). Samtidig er der på det fal-
dende terræn ud mod Bredgade indrettet et selv-
stændigt lille torv, Vestertorv, der i dag opleves 
som en fortsættelse af kirkepladsen sydover.
 Efter områdets nyordning o. 1990 fremstår Ni-
kolaj Plads nu som et fredeligt byrum, hvortil 
kun gående har adgang, idet der dog stadig er fri 
gennemkørsel fra Bredgade til Adelgade. Brolæg-
ningen omkring kirken, brosten med stier af gra-
nitbordure og chaussésten, er udført efter en plan 
af arkitekt Lauge Juuls tegnestue, der i de fore-
gående år havde forestået omlægningen af byens 
åbne arealer fra Akseltorv i øst frem til Svietorv i 
vest. Beplantningen omkring kirken og ud mod 
Adelgade består af lind, ahorn og platan.
 Projekt til menighedshus. Blandt de mange planer 
for området syd for kirken indgik efter Anden 
Verdenskrig også tanken om et øst-vest orienteret 
menighedshus ud for Søndre Kapel, hvortil arki-
tekterne Palle Suenson og Hans Chr. Rasmussen 
1945-46 leverede flere, aldrig realiserede forslag.80

Fig. 12. Krigermonument opstillet 1866 ved nordka-
pellets gavl til minde om kampene under Treårskrigen. 
Bronzerelief af Andreas Paulsen i sandstensramme af 
L. A. Winstrup (s. 597). Foto EN 2006. – War memorial 
erected in 1866 at the gable of the North Chapel in memory 
of the engagements during the War of 1848-50.



OVERSIGT. Den store røde teglstenskirke, der i sin 
kerne indeholder rester af en interessant bygning fra 
midten af 1200-tallet, er et treskibet anlæg med et kor 
af samme bredde som midtskibet samt en række tilbyg-
ninger: tårn, kapeller (ofte betegnet som ‘korsarme’) 
og sakristi. Bygningshistorien er usædvanlig komplice-
ret, idet kirken har fået sin nuværende skikkelse efter 
to omfattende ombygninger (i realiteten nybygninger): 
1753-58 blev skibet fornyet og forhøjet, så det indre 
nu fremtræder som et stort barokt kirkerum, og 1886 
blev også koret nybygget og ført op i samme højde 
som skibet.

 Den (†)middelalderlige teglstenskirke (jf. fig. 14a samt 
grundplan fig. 18) var et treskibet, hvælvet anlæg fra ca. 
1250-75, hvis grundplan stort set har svaret til det nu-
værende skib. Til denne senromansk-unggotiske hal har 
sandsynligvis knyttet sig et ældre, ukendt kor, der ca. 
1300-50 blev erstattet af et gotisk †kor, som stod indtil 
1886.
 Mens det gotiske †kor er kendt fra en opmåling 
1881, må skibet (den treskibede hal) rekonstrueres på 
grundlag af de få partier af murene, der er tilbage ef-
ter ombygningen 1753-58. Af de nedre mure er be-
varet dele af søndre sideskib, hvis østvæg indeholder 

BYGNING

Fig. 13. Kirken set fra syd. Foto AM 2007. – The church viewed from the south.



600 KOLDING SKT. NIKOLAJ KIRKE

en rundbuet alterniche. Mest oplysende er det øverste 
parti af kirkens gamle vestgavl, der er indkapslet i det 
tilføjede tårn (jf. fig. 19). Her ses en stor fempasfor-
met blænding og herunder det ene af to rundbuede 
tvillingvinduer. Disse levn viser, at kirken var opført 
som en 20 m bred, tredelt og hvælvet bygning, hvis 
tagryg har ligget godt 3 m under den nuværende kir-
kes, og hvis sideskibe har været meget lave. Som type 
har denne hallekirke paralleller i Nordtyskland, navnlig 
købstadskirken i Burg på Femern.
 Senmiddelalderlige tilbygninger (jf. fig. 14b). Til den 
mid delalderlige kirke blev inden reformationen føjet 
en række stadig bevarede, men stærkt ændrede tilbyg-

ninger: et tårn med trappehus ved skibets vestende, et 
kapel (viet Skt. Anna) ved skibets sydside og et sakristi 
ved korets sydside.
 Efter reformationen gennemførtes en række ændrin-
ger og tilføjelser 1550-1750. 1575 opførtes på initiativ 
af Frederik II et smukt udstyret renæssancekapel ved 
skibets nordside, hvorved kirken fik korsform. Et lille 
†benhus øst for koret, opført 1591 af lensmanden Cas-
par Markdanner, blev revet ned 1727. Foran skibets 
syddør stod 1702-56 et lille †våbenhus af bindings-
værk.
 Barokkirken: skibets nybygning 1753-58 (jf. fig. 14c). 
Kirkens hovedafsnit, det tredelte skib, er, som det nu 

Fig. 14a-d. Kirkens bygningshistorie (jf. oversigt s. 599 f.). Opstalter af kirkens sydside 1:600. a. Den middelalderlige 
teglstenskirke. b. Kirken med senmiddelalderlige tilbygninger. c. Barokkirken efter nybygningen 1753-58. d. Kirken 
efter ombygningen 1885-86. Rekonstruktioner ved NJP, tegnet af MN 2007. – The construction history of the church. 
Elevations of the south side of the church. a. The medieval brick church. b. The church with late medieval annexes. c. The Baroque 
church after the rebuilding of 1753-58. d. The church after the rebuilding of 1885-86.

a

b
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fremtræder, resultatet af en total fornyelse i 1750’erne 
under ledelse af den tyskfødte bygmester Samuel Zim-
mermann. Ved ombygningen fornyede og forhøjede 
man mure og hvælvpiller med 2-3 meter, og samtidig 
fik både skibet og de ligeledes ombyggede sidekapeller 
afvalmede tage. Barokkirken stod i de følgende 130 år 
med rundbuede vinduer og pudsede facader.
 Korets fornyelse og tårnets forhøjelse 1885-86 (jf. fig. 
14d). Efter at de to sidekapeller 1866 og 1876 igen 
havde fået kamtakkede gavle, foretoges 1885-86 endnu 
en gennemgribende ombygning, der gav kirken dens 
nuværende skik kelse. Arbejdet var projekteret af arki-
tekt H. B. Storck, men blev med mindre ændringer 

gennemført af Vilhelm Ahlmann. Koret blev nybyg-
get under bevarelse af den gotiske grundplan, og efter 
forbillede i Næstved Skt. Peders Kirke forhøjede man 
murene, så taget nu flugter med skibet. Samtidig blev 
tårnet øget med et stokværk og forsynet med et præg-
nant spir. Med nye spidsbuede vinduer og en trappefri-
se under gesimsen fremtræder den røde teglstenskirke 
nu helt i en nygotisk dragt.
 Et ligkapel ved korets nordside er opført 1932 (arki-
tekt Ernst Petersen), og et dåbsventeværelse ved tårnets 
nordside 1957 (arkitekt Helge Holm). Kirken er senest 
restaureret ved arkitekt Rolf Graae 1975-77. – Byg-
ningens orientering har en svag afvigelse mod syd.

c

d
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TIDLIGERE OPFATTELSER AF KIRKEN. Byg-
ningshistorien har ikke tidligere været udredt i detal-
jer, og bygningen har kun været perifert omtalt i den 
kunsthistoriske forskning. Den ‘barokkiserede’ kirke 
havde ingen interesse for 1800-tallets antikvarer, og 
det gotiske †kor blev revet ned, uden at nogen tog det 
i forsvar, og uden at ministeriet havde sikret en forud-
gående arkæologisk undersøgelse.
 Kirkebygningen nævnes første gang i Georg Brauns 
historisk-topografiske beskrivelse af Kolding 1587, 
hvor det dog blot hedder, at byen har én kirke, som 
Frederik II og dronning Sophie 1575 ‘forøgede med 
et yndefuldt kapel som privat andagtssted’.81 Lige så 
fåmælt er provst Anker Sørensen o. 1640: ‘Byens kirke 
er gammel på sin bygning, og efter menighedens til-
tagelse behøver (den) forøgelse’.82 Og Peder Hansen 
Resen sigter formodentlig mest til inventaret, når han i 
1680’erne om Kolding skriver: ‘Byens kirke er ganske 
prægtig og storslået. Dens nordlige kapel har Frederik 
II ladet bygge’.83

 Danske Atlas (1769) gør udmærket rede for kirkens 
barokkisering i 1750’erne: Af den gamle kirke blev 
intet stående ‘uden tårnet, koret og sakristiet’; og kir-
ken blev forhøjet 4-5 alen.60 Hermed fik kirken et for 
Jylland sjældent barokinteriør, men det er betegnende, 
at Samuel Zimmermanns arbejde ikke er blevet til-
lagt selvstændig værdi. Først Erik Horskjær anerkendte 
1969 kvaliteten i Zimmermanns ombygning, som han 
betegnede som ‘en ret vellykket omkalfatring af kirken 
i senbarok smag’.84

 Byens første historiker, Jens Jørgen Fyhn, nævner 
(1848) kort ‘hovedreparationen’ i 1750’erne, men har 
næsten intet at sige om den foregående, middelalder-
lige kirke. Han var optaget af de mange alterstiftelser 
fra ‘katolicismens periode’, af gravminderne og per-
sonalhistorien. Om selve bygningen skriver han blot, 
at det er ‘en smuk, i den senere tid meget forskønnet 
korskirke’.66

 Fyhns knappe beskrivelse overtoges af Trap Dan-
mark i dette værks 1. og 2. udgave (1859 og 1879). 
Først med 3. udgave (1904) fik kirkebygningen en sag-
kyndig behandling ved arkitekt F. Uldall, Randers, der 
korresponderede ivrigt med Koldings lokalhistorisk 
interesserede kæmner J. O. Brandorff for at få klarhed 
over bygningens historie. Der var da gået næsten 20 år 
siden den seneste ombygning 1885-86, hvorunder det 
gamle kor forsvandt og derfor ikke har været kendt af 
Uldall. Efter hans opfattelse syntes kirken oprindelig 
at være bygget i ‘overgangsstil, vistnok i 13. århund-
rede’, men den var i tidens løb undergået så store for-
andringer, at kun lidt var bevaret i ældste skikkelse: 
‘midtskibets gavl’ med den trekløverformede blænding 
og alternichen i skibets østvæg. Murermester Samuel 
Zimmermanns ombygning af den ‘faldefærdige kirke’ 
1753-58 foretoges ‘uden hensyn til den tidligere arki-
tektur’. I Uldalls opfattelse var der dog kun tale om en 

delvis fornyelse: Murene blev ‘til dels ombyggede’ og 
hvælvingerne forhøjet, og i det indre kom der ‘i roko-
kostil rigt profilerede, trukne gesimser og høje sokler 
omkring pillerne’.85 Samme usikkerhed mht. omfan-
get af arbejderne i 1750’erne præger også Traps sene-
ste udgave (1964), hvor nybygningen betegnes som en 
‘omfattende istandsættelse’.
 Uldall var den første, der pegede på den bevarede 
vestgavl, som J. O. Brandorff formodentlig har gjort 
ham opmærksom på. Gavlen blev opmålt af Vilhelm 
Kiørboe 1906 (fig. 20), men det var en lidt yngre op-
måling ved H. Arentoft 1909 (fig. 21), der fejlagtigt vi-
ste det bevarede vindue som spidsbuet (og ikke rund-
buet!), som fik betydning for den videre beskæftigelse 
med kirken. Tegningen er gengivet i P. Eliassens byhi-
storie 191086 og er brugt i alle senere behandlinger af 
kirken.87

 Opfattelsen, at kirken rakte tilbage til midten af 
1200-tallet, gjorde, at man i 1950 – ved indvielsen 
af nye glasmalerier – valgte at fejre dens 700-års-ju-
bilæum med et festskrift.88 Bygningshistorien er her 
forholdsvis fyldigt, men noget usikkert behandlet af 
Sigvard Skov, inspektør ved Museet på Koldinghus. 
Han foreslog meget rimeligt, at byen først kunne 
have haft en trækirke, der muligt kunne have været 
afløst af en ældre stenkirke, før teglstenskirken påbe-
gyndtes o. 1250. Den treskibede teglstenskirke skulle 
have været planlagt som en korskirke, hvoraf dog 
kun søndre korsarm fuldførtes, og det var et mo-
derne træk, at koret, som han opfattede som jævn-
gammel med skibet, fik en gotisk, tresidet afslutning. 
Nyt var det også, at bygningen frem for den tradi-
tionelle basilikaform rejstes som en ‘kirkehal’ med de 
tre skibe samlet under et fælles tag. Vestgavlen med 
dobbeltvinduet sammenlignede han meget rimeligt 
med gavlen i Skelskør Kirke, og med inddragelse af 
Brauns prospekt 1587 foreslog han, at også sideski-
bene kunne have haft dobbeltvinduer.
 Som den første pegede kunsthistorikeren Erik Hors-
kjær 1969 på Kolding-gavlens lighed med det femklø-
verformede gavlfelt i den nedbrudte Gråbrødrekirke i 
Svendborg (indviet 1361) og foreslog som følge heraf 
en noget yngre datering af kirken i Kolding: den måtte 
som klosterkirken i Svendborg være opført ‘ved mid-
ten af 1300-tallet i unggotisk stil’.84 Endvidere mente 
Horskjær, i tilslutning til Vilhelm Lorenzen,89 at den 
fælles gavltype viste ‘tilknytning til samtidig neder-
landsk arkitektur’.
 Forslaget til den forholdsvis sene datering fandt dog 
ikke tilslutning hos Elna Møller 1971. Hun henfører 
fortsat kirken til midten af 1200-tallet, men pointe-
rer, at alderen næsten kun ‘røbes’ af vestgavlen; og på 
grund af udvidelser og ombygninger er ‘en nøjere 
bestemmelse af de enkelte afsnit vanskelig’.90 Samme 
usikkerhed mht. dateringen udtrykkes i den seneste 
behandling af kirkens historie 1987.91
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ARKÆOLOGISKE IAGTTAGELSER. Ved kirkens 
restaurering 1975-76 blev der ikke foretaget egentlige 
udgravninger, men arbejderne, der fulgtes af muse-
umsinspektør Knud Krogh, Nationalmuseet, gav dog 
anledning til en række vigtige iagttagelser af betyd-
ning for bygningens historie. I skibet åbnedes gulvene 
i gangarealerne (men ikke under stolestaderne) for at 
der kunne installeres gulvvarme. Løse jordlag indtil en 
dybde af 0,5 m blev harpet, hvorved der som nævnt 
fremkom et stort antal mønter. Der blev ikke gravet 
mellem alteret og knæfaldet, og i den øvrige del af ko-
ret viste det øverste gulvlag sig at være påfyldt jord fra 
en hævning af gulvet i forbindelse med korets ombyg-
ning 1886. I tårnrummet blottedes under gulvet et lille 
afsnit af vestgavlens gamle granitsokkel (jf. fig. 19 og 
25), og indvendig i kirken afdækkede man på hver side 

af tårnbuen partier af middelalderkirkens fundament. 
Endvidere fremkom i væggen over den bevarede al-
terniche vederlagslinjen til sideskibets østre †hvælvfag. 
Det kunne hermed bekræftes, at det gamle hvælv har 
ligget 2-3 m lavere end barokkirkens. Afbankninger i 
de pudsede vægge godtgjorde tillige, at søndre kapels 
østmur slutter sig til en støttepille ved skibets sydøst-
hjørne. Såvel hvælvvederlaget som støttepillens kontu-
rer er nu markeret i væggen.92

 I forbindelse med undersøgelser i tagrummet er der 
2006-07 foretaget en opmåling af et ældre tagspor i 
skibets vestende mod tårnet (jf. fig. 24). Samtidig fore-
toges en dendrokronologisk datering af ældre egetøm-
mer, genanvendt som hanebånd i barokkirkens tag-
værk. Analysen viste, at tømmeret er fældet o. 1555, og 
derfor må repræsentere en reparation (jf. s. 655).

Fig. 15. Grundplan 1:300, tegnet af MN efter plan ved 
Helge Holm, suppleret af NJP 2007. – Ground plan.
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Danmarks Kirker, Vejle
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Fig. 16a-e (s. 604-08). Opmålinger af barokkirken 1881, godkendt og signeret af H. B. Storck (s. 643). Opstalter, snit 
og plan. 1:300. Kapellerne blev 1866 (nord) og 1876 (syd) forsynet med senere nedtagne †gavle. Tegninger i NM. 
– Survey of the Baroque church 1881, approved and signed by H. B. Storck. In 1866 (north) and 1876 (south) the chapels were 
furnished with later-removed †gables.
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TEGNINGER OG OPMÅLINGER. Den ældste gen-
givelse af kirken er Georg Brauns prospekt af Kolding 
1587 (fig. 4), der nok viser middelalderbygningens ho-
vedafsnit, men som, når det gælder detaljerne i ski-
bets udformning, ikke kan være pålidelig.81 Tilsvaren-
de usikker er også gengivelsen på Resens byprospekt 
1677 (fig. 5), der dog viser detaljer som det nedbrudte 
†benhus og et stort kors i tagbeklædningen på skibet.93 
To prospekter, brugt i Danske Atlas (1769), viser kirken 
før ombygningen 1753-58. På begge billeder står ka-
pellerne med de kamtakkede gavle, der i de samme år 
måtte vige for valmede tage.
 Det gotiske †kor og barokkirken med dens afvalme-
de tage kendes fra en opstalt af L. A. Winstrup o. 1860 
(fig. 236) og fra et sæt meget værdifulde opmålinger, 
som H. B. Storck lod udføre 1881 (fig. 16a-e). 1882 
opmålte man tillige et blændet stavværksvindue bag 
alteret (fig. 26). Bevaret er også H. B. Storcks restaure-
ringsforslag 1882 (fig. 46a-f og 47), der få år efter kom 
til udførelse ved Vilhelm Ahlmann. Fra Ahlmanns hånd 
foreligger alene en præsentationstegning af kirken, 
som den ville tage sig ud efter de forestående arbejder 
(fig. 48).

ÆLDRE †KIRKE?

Den kirkebygning, der stod indtil 1750’erne, har 
næppe været byens første. Bysamfundet i Kolding 
var under udvikling allerede fra 1100-tallet, og 
alene kirkens størrelse, en 20 m bred bygning, 
taler vel imod, at den kan være den ældste på 
stedet. Under alle omstændigheder må vi (jf. s. 
616) forudsætte et ældre kor (knyttet til den tre-
skibede hal), der har været i brug en tid, før det 
afløstes af det gotiske.
 Antagelsen af en ældre kirke mangler endnu 
arkæologisk belæg, men et vist vidnesbyrd her-
om er formodentlig de mønter fra tiden ca. 1225-
50, der 1975 blev fremdraget i skibets gulv (jf. s. 
584).94 Alt taget i betragtning må vi nemlig tro, at 
disse mønter er tabt i en foregående ukendt kirke, 
hvis rester (af sten eller træ?) da skal søges i gulvet 
under den nuværende.

Fig. 17. Kirken set fra nord. Pennetegning af Burman Becker 1858. KglBibl. – The church viewed from the north, 
1858.
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DEN MIDDELALDERLIGE TEGLSTENSKIRKE

DEN TRESKIBEDE HAL CA. 1250-75

Plan og opbygning. Den ældste kendte del af kirken 
(jf. fig. 14a, 18 og 19) har været en treskibet, hvæl-
vet hal, ca. 26,5×20 m og 17 m høj, der i grund-
plan og disponering i store træk har svaret til det 
nuværende, betydeligt højere skib. Levn af byg-
ningens mure (jf. den skraverede plan fig. 15) står 
endnu bevaret i det sydvestre hjørne og som en 
indkapslet kerne i det nederste parti af sydmuren, 
og intakt er tillige størstedelen af søndre sideskibs 
østmur, indeholdende en alterniche. Sidstnævn-
te murparti er bevaret indtil en højde af godt 5 
m, mens vestmuren i søndre sideskib er afbrudt 
ca. 4,5 m over gulvet. En stor del af midtskibets 
vestmur er fjernet allerede ved tårnets tilføjelse i 
1400-tallet, da man brød den mere end 4 m bre-
de og 8 m høje arkade. Over arkaden og indkap-
slet i tårnets østmur står til gengæld (synligt fra 
mellemstokværket) et større parti af bygningens 
blændingsprydede gavltrekant, ca. 7,5×6,5 m.
 Den indvendige disponering af den nedbrudte 
bygning lader sig rekonstruere med nogenlunde 

sikkerhed. Størrelsesforholdet mellem det brede 
midtskib og de noget smallere sideskibe har væ-
ret det samme som nu, idet bredden af søndre 
sideskib kan fastlægges med udgangspunkt i den 
bevarede alterniche. Også antallet af fag har været 
det samme som i barokkirken, nemlig fire, idet 
de skriftlige kilder i 16-1700-tallet (stolestadere-
gistrene) refererer til 2×3 hvælvpiller. Dog kender 
vi ikke de gamle pillers nøjagtige placering og 
dermed størrelsen af de enkelte hvælvfag. I det 
nuværende kirkerum udgør det vestre fag kun 
et halvt fag med et enkelt vindue, og denne dis-
ponering synes at afspejle den oprindelig indret-
ning.
 Ved bygningens ‘genrejsning’ i 1750’erne sigte-
de man tydeligvis på at genskabe det gamle rum. 
I et overslag af 4. februar 1752 hedder det således: 
‘Så ville (bør) da kirken igen opbygges med tven-
de rader piller, tillige med buer af mur, som skal 
gå fra koret til tårnets mur’. At fagdelingen i den 
nuværende kirke må være bestemt af den gamle, 
fremgår endvidere af, at det en tid var tanken at 
genbruge sydmurens vægpiller.95

Fig. 18. Grundplan 1:300 af den middelalderlige teglstenskirke. Forslag til rekonstruktion ved NJP, tegnet af MN 
2007. – Ground plan of the medieval brick church. Reconstruction.
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 Materialer og teknik. De bevarede partier af mu-
rene viser, at bygningen var opført af munkesten, 
lagt i munkeskifte. Murenes tykkelse ved det syd-
vestre hjørne er 1,2 m, mens barokkirkens lang-
mure er noget tyndere, kun 0,9 m. De tilbagevæ-
rende vægge står pudsede og hvidtede, og desvær-
re er også gavltrekanten, der tidligere stod i blank 
mur, nu dækket med mørtel og hvidtekalk. En del 
gamle munkesten er genbrugt i den nuværende 
kirke, således i nordfacaden, mens Samuel Zim-
mermann i øvrigt har brugt de mindre flensborg-
sten. Også i tagrummets arkadeovermure ses store 
teglsten, der må stamme fra den gamle bygning.
 Udvendig hævede teglstensmurene sig over en 
granitsokkel med hulkant (fig. 25), hvoraf et lille 
afsnit (to stenkvadre) som nævnt er bevaret under 
vestmuren. Soklen er 54 cm høj og har en for-
holdsvis stejl hulkel. Underkanten, der må have 
svaret omtrent til det daværende terræn, ligger i 
dag godt 40 cm under tårnrummets (og skibets) 
gulv og viser, at det gamle gulvniveau må have 
været noget lavere end nu. Granitsoklen under 
den nuværende kirke er fornyet 1885-86, men 
man har formodentlig i 1750’erne i vid udstræk-

ning genanvendt de middelalderlige sokkelsten 
under barokbygningen (sml. opmålingerne 1881, 
fig. 16a).
 Ydre. Om facadernes opbygning og udstyr kan 
næsten intet siges, dog giver det bevarede parti af 
den blændingsprydede vestgavl (jf. ndf.) indtryk 
af et civiliseret byggeri, der kan have indeholdt 
fine detaljer. Vi ved således intet om facadernes 
mulige inddeling og gesims. Barokbygningen har 
ved sydsiden overtaget tre støttepiller fra den tidli-
gere bygning, men disse kan meget vel have væ-
ret senere tilføjelser. Sydkapellets mure slutter sig 
til to piller, hvoraf den østre har været i to afsæt 
(jf. spor i væggen), og ved skibets sydvesthjørne 
er i stærk ombygget tilstand bevaret en senere 
forhøjet, diagonalt stillet pille.
 †Døre. Bygningen har haft en adgangsdør vest-
ligt i hver langside. De to døre omtales gentagne 
gange i de skriftlige kilder i 16-1700-tallet og blev 
opretholdt ved ombygningen i 1750’erne. De 
har efter alt at dømme haft samme plads som ba-
rokkirkens døre, der var i brug indtil 1885, dvs. 
vestligst i tredje fag.96 Foruden disse to døre kan 
kirken meget vel have haft en vestportal, centralt 

Fig. 19. Middelalderkirkens vestgavl 1:200. Forslag til rekonstruktion ved NJP, tegnet af MN 2007. – West gable of 
the medieval church. Reconstruction.
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Fig. 20. Middelalderkirkens vestgavl (s. 614). Opmåling ved Vilhelm Kiørboe 1906, før det bevarede murparti blev 
pudset og hvidtet. Der er ikke gjort rede for det nordre af to tvillinge vinduer. 1:50. Farvelagt tegning i NM. – West 
gable of the medieval church. Survey 1906.
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Fig. 21. Middelalderkirkens vestgavl (s. 614). Opmåling ved H. Arentoft 1909. Det søndre tvillingevindue er fejlag-
tigt gengivet som spidsbuet; det nordre vindue er tilmuret med små mursten. 1:50. Museet på Koldinghus. – West 
gable of the medieval church. Survey 1909.
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placeret i gavlen under to højt placerede vindu-
er (jf. ndf.). På rekonstruktionerne (fig. 14a, 18 
og 19) er dørene tegnet som portaler i et muret 
fremspring, men dette forslag, der er inspireret 
af den bevarede portal i kirken i Vejle (s. 93), er 
selvfølgelig uden egentligt belæg.
 Af oprindelige (†)vinduer er kun bevaret det 
søndre af et højtplaceret vinduespar i vestgavlen 
(jf. fig. 19 og 20), lukket i forbindelse med tår-
nets tilføjelse og med den nedre del skjult af tårn-
hvælvingen. Åbningen, der i murflugten er ca. 1 
m bred, er i en vanlig (sen)romansk udformning: 
rundbuet og dobbeltsmiget. Over det rundbuede 
halvstensstik er vinduet udstyret med et svagt ud-
kraget prydskifte af løbere. Lysningen ligger 66 cm 
inde i murlivet og er kun 44 cm bred; i siderne 
ses aftrykket af den indmurede træramme (5 cm 
tyk). Vinduets placering lidt syd for gavlens midt-

akse viser, at det har udgjort det søndre af et tæt-
siddende vinduespar, hvis indbyrdes afstand har 
været ca. 70 cm. Den forsvundne, nordre †åbning 
er ligesom den søndre sløjfet i forbindelse med 
tårnbyggeriet, og pladsen, hvor den har siddet, er 
senere lukket med små teglsten, således som det 
fremgår af Arentofts opmåling 1909 (jf. fig. 21). 
Vinduerne, hvis højde er ukendt, har givet lys til 
midtskibets vestende. Lignende, tæt sammenstille-
de vinduer kendes bl.a. i Skelskør Kirkes vestgavl 
(DK Sorø 242 f. med fig. 5), hvor de er anbragt 
så højt, at de levner plads til en mulig vestportal. 
Om langsidernes vinduer kan naturligvis intet si-
ges, men de kan meget vel have svaret til vindu-
erne i gavlen, anbragt med et par i hvert fag.
 Den smukt udstyrede vestre gavlspids (fig. 19-
22) er det interessanteste, der er bevaret af den 
gamle kirke. Gavltrekanten, der er synlig fra tår-
nets mellemstokværk, optages af en blændingsde-
koration, der er udformet som et stort femkløver 
eller fempas og nedadtil afgrænset af et savskifte. 
Cirkelslagene dannes af helstensstik, som igen er 
prydet med et fremspringende ‘bryn’ af afrundede 
løbere. Gavlfeltet brydes i midten af en spidsbuet 
højblænding, 4,5 m høj, hvis halvstensfals står 
med afrundet hjørne. Foruden denne indehol-
der femkløverfeltet fire små, kun svagt fordybede 
blændinger, anbragt parvis: øverst to retkantede 
felter og herunder to små, kun én sten brede fel-
ter med trekløverafslutning (det søndre skjult).
 Det fint komponerede gavlfelt synes at forud-
sætte en tegning, og bueslagene må være udført 
med en passer. De danner udsnit af hinanden 
krydsende cirkler, hvis diameter er ca. 2,7 m, sva-
rende til 10 fod (om lignende femkløverblændin-
ger se s. 617).
 Indre. Den store sidealterniche (fig. 23) i søndre 
sideskibs østvæg er retkantet i tværsnit og dækkes 
af en overgribende, rund bue, hvis toppunkt be-
finder sig 420 cm over nuværende gulv.97 I hver 
vange er 1975 fremdraget en lille, én sten dyb ni-
che, hvoraf dog kun den søndre er forblevet åben. 
Nichen måler 52 cm i bredden og er 125 cm høj 
med bund 70 cm over det nuværende gulv; men 
spor i murværket viser, at bunden tidligere har 
ligget tre skifter (33 cm) lavere. Den lille niche 
afsluttes med et fladbuet, muligvis ommuret stik.

Fig. 22. Udsnit af blændingsdekoration i middelal-
derkirkens vestgavl, set fra tårnets mellemstokværk (s. 
614). Foto AM 2007. – Detail of blinding wall decoration in 
the west gable of the medieval church, viewed from the middle 
storey of the tower.
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 †Hvælvene, der hvilede på to rækker piller midt 
i rummet, omtales jævnligt i 16-1700-tallets 
skriftlige kilder og da næsten altid på grund af 
deres skrøbelighed; kun meget lidt meddeles om 
pillernes udformning og de buer, der har båret og 
forbundet hvælvkapperne. Det eneste fysiske spor 
er aftrykket af en afrundet skjoldbue i søndre side-
skibs østvæg, fremdraget 1975 og nu markeret i 
pudsen godt 1 m over den just omtalte alterniche. 

Buens toppunkt befinder sig kun 5,3 m over gul-
vet og viser, at hvælvene i det smalle sideskib har 
været meget lave. Hvælvene i det brede midtskib, 
omtalt som ‘de store hvælvinger’, har selvfølgelig 
været betydeligt højere, og om vestre skjoldbue 
tør vi sige, at den for at give plads til de to vin-
duer har været i det mindste 9 m høj.
 En opregning i overslaget 1752 af (de tre) piller 
i nordre sideskibs ydervæg sammen med midt-

Fig. 23. Sidealterniche i middelalderkirken, i søndre sideskibs østvæg (s. 614). Foto 
AM 2007. – Side altar niche in the medieval church, in the east wall of the south side aisle.
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skibets 2×3 fritstående piller viser, at vægpillerne 
må have haft en ret markant fremtræden og sik-
kert hver har svaret til en ‘halv’ pille.95 I tagrum-
met har midtskibet sandsynligvis som i barokkir-
ken (jf. s. 634) været forsynet med langsgående 
arkadeovermure, der har båret tagkonstruktionen 
og i øvrigt støttet hele bygningen. Det må nem-
lig være sådanne overmure, der sigtes til, når der 
1750 tales om ‘den gamle hvælving med den 
ovenpå stående mur’.98

 Tagets udformning. Den bevarede vestgavl viser, 
at tagryggen har ligget ca. 17 m over jorden. Tag-
fladernes hældning (over midtskibet) er tillige 
kendt fra et aftryk af tagværket på tårnets østside, 
nu synligt i skibets tagrum (jf. opmåling fig. 24). 
Her ses – mellem barokkirkens arkadeovermure 
– aftrykket af det vestre spærfag (de to spær samt 
det ene af to krydsbånd), hvis spids har befundet 
sig godt 3 m under den nuværende tagryg og ca. 
0,8 m sydligere end denne.99 Hermed kender vi 
som sagt kun det parti af taget, der har dækket 
midtskibet. Men det forekommer sandsynligt, at 
middelalderkirken ligesom den nuværende har 
været dækket af et stort sadeltag, således som det 
også ses på de gamle prospekter.
 Sidemurenes lave højde. Forlænges midtskibets 
taglinje videre ud over sideskibene, får vi som 
resultat, at ydermurene har rejst sig kun ca. 6 m 
over nuværende gulv (mod nu 8 m). Den lave 
højde bekræftes dels af det ovennævnte hvælv-
spor, dels af den tilsvarende lave (†)støttepille ved 

skibets sydside (jf. s. 611), der nu indgår i sydka-
pellets østmur. Og endelig stemmer den anslå-
ede højde smukt overens med hvad der i Danske 
Atlas (1769) siges om ombygningen i 1750’erne: 
‘den søndre mur (blev) også næsten nedbrudt og 
med de andre mure og piller således forhøjet, at 
hvælvingerne blev 4 à 5 alen højere end tilforn’.
 Konklusionen må da blive, at kirken var opført 
som en bred, lidt ‘lavstammet’ bygning med et 
forholdsvis bredt midtskib og smalle, lave side-
skibe. Indvendig må vi forestille os et noget ‘tryk-
ket’ rum med lavt spændte hvælv i sideskibene 
og en ret dunkel belysning, idet hovedskibet 
foruden vinduesparret i vestenden kun har fået 
indirekte lys gennem sideskibenes vinduer. Sådan 
blev bygningen da også oplevet 1750 (jf. s. 636), 
da borgerne omtaler den som den gamle ‘hule og 
mørke kirke’.100

 Stilmæssigt befinder vi os i overgangstiden mel-
lem romansk og gotisk. Den bevarede alterniche 
er rundbuet, og det samme er det dobbeltsmigede 
tvillingvindue i vestgavlen, hvis dobbelthed i sig 
selv er et typisk træk i overgangstidens arkitektur. 
Gotisk er til gengæld den spidsbuede højblæn-
ding, der findes øverst i gavltrekanten.
 Ældre †kor? Tilbage bliver spørgsmålet om 
bygningens afslutning mod øst. Her må der have 
stået et kor, der kan have været en rest af en ældre 
kirke (jf. s. 609), men som lige så sandsynligt har 
tilhørt 1200-talsbygningen.

Fig. 25. Middelalderkirkens granitsokkel under skibets 
vestgavl, fremdraget 1975 (s. 611). Snit ved NJP 2007. 
1:10. – Granite plinth of the medieval church beneath the west 
gable of the nave, uncovered in 1975. Section.

Fig. 24. Aftryk af ældre tagkonstruktion i skibets vest-
gavl (tårnets østmur) set fra barokkirkens tagrum (s. 
616, 655). 1:300. Opmåling ved Rikke Lagersted-
Olsen, Nicolai Petersen og NJP 2006, tegnet af MN. 
– Impression of an older roof construction in the west gable of 
the nave (east wall of the tower) viewed from the loft of the 
Baroque church. Survey.
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ARKITEKTONISKE FORUDSÆTNINGER 
OG DATERING

Den beskrevne bygning må som plantype betegnes 
som en tidlig hallekirke, hvormed den slutter sig til en 
gruppe westfalsk inspirerede kirker i Nordtyskland, 
bl.a. købstadskirkerne i Kiel og Neudorf (før deres 
ombygning i 1300-tallet).101 På dansk grund er denne 
bygningsform og nyorientering inden for arkitekturen 
allerede påvist i Haderslev Domkirke (oprindelig filial af 
domkirken i Slesvig), der regnes for det ældste eksem-
pel på halleformen i Danmark (jf. DK Sjyll 78-81).
 Kendetegnende for kirken i Kolding er de meget 
lave sideskibe, og her synes de bedste paralleller at være 
de to treskibede hallekirker på Femern: Landkirchen 
(hvor hvælvene dog er fornyet i 1300-tallet) og køb-
stadskirken i Burg. Disse brede teglstenskirker fremstår 
som forløbere for den fuldt udviklede, ‘klassiske’ halle-
kirke, hvor alle tre skibe har nogenlunde samme højde. 
I den tyske litteratur betegnes de to Backsteinhallen som 
gotiske, men de bør, når det gælder detaljerne (vinduer 
og hvælv), henregnes til overgangstiden mellem den 
romanske og gotiske stil.
 Bedst bevaret af de to Femern-kirker er købstads-
kirken i Burg, indviet til Skt. Nikolaj. Bygningen har 
omtrent samme bredde som kirken i Kolding, og nok 
er sidemurene et par meter højere, men det modsvares 
af, at også tagryggen ligger højere. Rummet dækkes 
af kuplede helstenshvælv, der hviler på falsede piller; 
en bevaret sydportal er spidsbuet, mens langsidernes 
oprindelige vinduer, der var anbragt to og to, har været 
rundbuede.102

 Datering. I Nordtyskland udviklede hallekirken sig 
i 1200-tallets sidste halvdel til at blive den foretrukne 
byggeform i de opblomstrende byers sognekirker. De 
to kirker på Femern hører som nævnt til hallekir-
kens tidlige type og dateres i håndbøgerne til midten 
af 1200-tallet. En sådan datering til overgangstiden må 
også gælde for kirken i Kolding og modsiges ikke af de 
få bygningsdetaljer, der stadig er tilbage.
 Gavlfeltets store femkløverblænding har kun et par 
kendte paralleller i Danmark. En lignende blændings-
dekoration optager korgavlen i Nysogn Kirke i Ring-
købing Amt, hvor den er anbragt over et savskifte og 
et trekoblet vindue med svagt spidsende buer, der vel 
også må dateres til midten af 1200-tallet. Et århund-
rede yngre er derimod det nævnte, fint udførte fem-
kløverfelt, som har prydet vestfacaden i Svendborg 
†Gråbrødrekirke, indviet 1361.103

 Endelig kunne man hæfte sig ved det lille trekløver-
felt (det ene bevarede af to) i Koldingkirkens vestgavl. 
Også trekløverafslutningen har været gængs ved 1200-
tallets midte og er bl.a. brugt i en stor blænding, der 
smykker nordmuren i Landkirchen, ligesom den ses i 
nordsiden af den treskibede hallekirke i Grevesmühlen 
i det vestlige Mecklenburg.104

DET GOTISKE †KOR CA. 1300-50

Det gamle kor, der blev revet ned 1886, kendes 
fra opmålinger 1881 (fig. 27a-b) og 1882 (fig. 
26) samt et enkelt fotografi af det indre (fig. 28). 
Der foreligger ingen beskrivelse af bygningen, og 
nedbrydningen foregik uden antikvarisk opsyn. 
Ved genopbygningen opretholdt man den gamle 
grundplan, men øgede til gengæld murene, så tag-
ryggen nu når op i samme højde som skibets tag.
 Plan og opbygning. Den forholdsvis lave byg-
ning bestod ligesom det nuværende kor af to fag, 
hvoraf det østre var tresidet afsluttet og dækket af 
et afvalmet tag. Indvendig anes enkelte partier af 
de gamle mure nederst i væggene. Nordmuren er 
vestover trukket lidt mod syd, en uregelmæssig-
hed, som lettest aflæses i gulvets flisebelægning. 
Ved nedbrydningen var den udvendige sokkel 
kun synlig på sydsiden, mens den på grund af 
terrænets øgning var skjult på nordsiden. Soklen 
er på tegningen kun angivet med enkelte streger, 
men den kan meget vel have svaret til den be-
varede granitsokkel med skråkant under skibets 
vestmur (jf. s. 611). Teglstensmurene var 0,7 m 
tykke, svarende til to en halv munkesten.
 I det ydre var fagdelingen markeret af aftrap-
pede, teglhængte stræbepiller med afsæt lidt over 
midten. I nordsiden var pillen mellem de to fag 
gået tabt, mens den tilsvarende pille i syd stadig 
må være bevaret i sakristiets (skalmurede) østmur. 

Fig. 26. Tilmuret stavværksvindue i østsiden af det 
gotiske †kor (s. 618). Opmåling 1882. 1:100. Kolding 
Stads arkiv. – Bricked-up bar tracery window in the east side 
of the Gothic †chancel.
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Facaderne stod ved nedbrydningen pudsede og 
glatte. En profileret gesims svarende til skibets var 
kommet til i forbindelse med kirkens barokkise-
ring i 1750’erne.
 Vinduer. Koret har oprindelig haft i alt syv åb-
ninger, sikkert alle udført som spidsbuede stav-
værksvinduer svarende til det østligste (bag alteret), 
hvis udformning kendes. Vinduet (fig. 26), opmålt 
1882,105 bestod af to spidsbuede lysninger, delt af 
stavværk (en uprofileret murstav) og kronet af en 
lille cirkelåbning. Vinduet var lukket i det ydre 
og stod indvendig som en spidsbuet, halvstens 
dyb niche, 2,5×1,4 m, i hvilken de tre åbninger 
var tilmuret i plan med stavværket. Det sydvestre 
vindue var opslugt af en arkade til sakristiet, mens 
de øvrige fem åbninger var omdannet senest i 
1750’erne og stod med runde buer og indadtil 
smigede sider.
 Rummet dækkedes af to ribbehvælv (jf. fig. 27a-
b), der i det østre fag var seksdelt, i det vestre 
firdelt og havde toppunkt ca. 7,5 m over gulvet. 
De hvilede på dobbeltfalsede, spidse skjoldbuer, 
hvis sider forneden var afhugget sandsynligvis for 
at skaffe plads til de senmiddelalderlige korstole. 
De profilerede ribber var af halve sten og svagt 

tilspidsede, og samme form havde også den tynde, 
runde gjordbue, der synes at have været opmuret 
af de samme profilribbesten. Gjordbue og ribber 
udgik fra halvanden stens brede vægpiller med et 
fremspring på én sten.
 Den gamle †korbue var afløst af en ny ved ny-
bygningen af skibet i 1750’erne, i hvilken forbin-
delse også korets vestre hvælvkappe blev ommu-
ret (jf. s. 638). At dømme efter længdesnittet (fig. 
27b) må den oprindelige koråbning have været 
lidt lavere end barokkirkens svarende til gjord-
buen mellem korets to hvælvfag. Korets gulv lå i 
samme niveau som skibets.
 Datering. Planudformningen med en polygonal 
afslutning vandt indpas fra slutningen af 1200-
tallet. I sin enkle udformning har det lille stav-
værksvindue svaret til todelte, noget højere vin-
duer i den nedbrudte Holbæk †Klosterkirke (jf. 
DK Holbæk 2837 f.), og formen kendes også i 
Skt. Mortens Kirke i Næstved (DK Præstø 135). 
Disse vinduer er vel fra begyndelsen af 1300-tal-
let, en datering, der også kan være gældende for 
koret i Kolding og måske bekræftes af vægpil-
lerne, der som nævnt har stået med et fremspring 
på en hel sten.

Fig. 27a-b. Det gotiske †kor før ombygningen 1886 (s. 617). a. Tværsnit set mod øst. b. Længdesnit set mod nord. 
1:200. Hhv. måleblad og opmåling 1881 i NM (jf. fig. 16a-e). – The Gothic †chancel before the rebuilding in 1886. a. Cross 
section viewed towards the east. b. Longitudinal section viewed towards the north.
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Fig. 28. Indre set mod øst i 1870’erne før korets ombygning 1886. Foto J. Caprani i Museet på Koldinghus. – Interior 
viewed towards the east in the 1870s before the rebuilding of the chancel in 1886.
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Fig. 29. Det senmiddelalderlige tårn før ombygningen 1886 (s. 621). Lodret snit set mod nord og tre planer, visende 
fra neden tårnrummets indskudte etage (4), mellemstokværket (3) og klokkestokværket (2).1:200. Måleblad 1881 i 
NM. – The late medieval tower before the rebuilding in 1886. Vertical section viewed towards the north, and three plans.



Danmarks Kirker, Vejle

621

OVERSIGT. Til kirkens gamle bygningskrop er inden 
reformationen føjet en række stadig bevarede, men nu 
stærkt ændrede tilbygninger: tårn, sydkapel og sakristi 
(jf. fig. 14b). Af disse er tårnet ved vestgavlen sandsyn-
ligvis ældst, måske fra o. 1400. Søndre Kapel, der er viet 
Skt. Anna, er opført o. 1508, mens sakristiet formentlig 
er kommet til snart efter.
 I det følgende beskrives tilbygningerne i deres for-
modede aldersmæssige rækkefølge. Igennem tiden har 
de undergået mange ændringer, hvorfor behandlingen 
af de enkelte bygninger for oversigtens skyld er ført 
op til kirkens seneste ombygning 1885-86. Tilbygnin-
gerne er alle opført af tegl, men kun Søndre Kapel har 
bevaret dele af sine gamle facader, mens de øvrige byg-
ninger er skalmuret med nye sten 1885-86.

TÅRNET er i sin nuværende skikkelse fra 1886 
(jf. s. 653). Det stod indtil da med sadeltag og tak-
kede gavle; det var 28 m højt og nåede omtrent til 
gesimsen på det nuværende tårn. De gamle yder-
mure er i dag skjult bag en skal af mursten fra 
1886, men deres udseende kendes takket være op-
målingerne 1881 (fig. 16, 29 og 30). Indvendig er 
gammelt murværk bevaret til og med tredje stok-
værk (det gamle klokkestokværk), ligesom også 
vindeltrappen i den fortykkede sydmur er intakt.
 De svære mure er indvendig rejst over en frem-
springende syld af kampesten, udlagt i samme 
niveau som kirkens skråkantsokkel (et lille parti 
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Fig. 30. Opstalt af tårnet og kirkens vestside før ombygningen 1886. 1:300. Opmåling 1881 (jf. fig. 16a-e). Tegning 
i NM. – West facade 1881. 
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er blottet i tårnrummets nordøstre hjørne). Ved 
opførelsen lod man østmuren hvile på skibets 
vestgavl, hvorved man som nævnt indkapslede 
kirkens blændingsprydede gavltrekant. For at 
give tårnmuren tilstrækkelig tykkelse er der fore-
taget en påmuring af gavlens aftrappede bagside, 
hvorved man har muret op imod skibets gamle 
tagværk (jf. s. 616 og fig. 24). Herunder er tårnet 
forbundet med kirkerummet med en bred, 7,5 m 
høj spidsbuet arkade, der er brudt igennem kir-
kens mur.
 På de pudsede og hvidtede facader sås 1881 et 
stort antal murankre og jernbånd. Smedede anker-
forskud med bogstaver og tal dannede en omlø-
bende, kun delvis intakt indskrift, opsat til minde 
om en istandsættelse 1727. Begyndende i nord, 
fortsat i vest og endende i syd læstes øverst versa-
lerne: »A…e/ repar/e(r)e(t)« og herunder, fordelt 
på nord- og sydsiden: »Anno/ 1727«. I forbin-
delse med opsætningen i 1727 af nye bogstaver 
og tal blev fire gamle ankre med et ældre, ukendt 
årstal lavet om.106

 Tårnet bestod oprindelig kun af tre etager (jf. 
snittet fig. 29): nederst et højt tårnrum, dækket af 
et krydshvælv, der udspringer af væggene; herover 
et mellemstokværk og øverst et klokkestokværk. 
1588 indskød man øverst i det hvælvede tårnrum 
en ekstra etage, kaldet ‘den nye kirke i tårnet’,107 der 
åbner sig mod kirken gennem tårnarkadens øvre 
del. Rummet, der fra første færd også har omfat-
tet et pulpitur i kirkens vestende, hvortil orglet 
blev flyttet 1695, bruges nu som øvelseslokale for 
kirkekoret bag orglet. Der er adgang til den ind-
skudte etage ad en tømret trappe ved tårnrum-
mets nordside, afskildret med en væg af bindings-
værk.
 Tårnrummets lave underetage (nu kirkens for-
hal) havde indtil 1886 kun en forholdsvis beske-
den †dør i vest, fladbuet og anbragt i et spidsbuet 
spejl. Rummet betegnedes 1763 som ‘tårnets for-
stue’, 1807 som ‘våbenhuset’. Her var i 16-1700-
tallet murede vægbænke, og under trappen til den 
indskudte etage var indrettet et materialkammer.108 
Også kirkens ‘kalkkammer’ synes at have været 
henlagt hertil.
 Vindeltrappen, hvis løb ligger halvt inde i syd-
muren, giver sig udvendig til kende som en lille 

udbygning med halvtag. Udefra er der adgang 
gennem en lille fladbuet og falset dør, der fører 
ind til en højredrejet trappe, som snor sig rundt 
om en spindel af halve sten. Trappen får lys gen-
nem tre små glugger og udmunder i tårnets 
gamle mellemstokværk i en dør svarende til den 
nedre. Tidligt, formentlig allerede 1588, er trap-
pen med en dør midtvejs blevet forbundet med 
den indskudte etage over tårnrummet. Passagen 
til tårnets øvre etager foregår i dag fortrinsvis 
indvendig via trappen i tårnrummet.
 Fra det gamle mellemstokværk fører en tømret 
trappe videre op til det tidligere (†)klokkestokværk, 
hvor gammelt murværk nu kun ses i østsiden 
(ind mod kirkens tagrum). Stokværket har op-
rindelig haft i alt otte glamhuller, falsede og flad-
buede og anbragt parvis i hver af de fire sider. De 
to østre åbninger mistede deres funktion, da de 
1753-58 blev inddraget under barokkirkens store 
tag. Østsidens nordre glamhul tjener nu som dør, 
mens det søndre ikke længere spores. De to vestre 
glamhuller må være tilmuret senest i forbindelse 
med tårnets reparation 1727. Af de resterende fire 
åbninger, der var i brug indtil 1886, to i syd og to 
i nord, havde kun det sydvestre glamhul bevaret 
sin gamle form, mens de tre øvrige var udvidet 
og forhøjet og forsynet med en vandret afslut-
ning (sml. fig. 16a-b).
 Tårnet var dækket af et stejlt †sadeltag med 
glatte, kamtakkede gavle i øst og vest. I vestre 
gavltrekant var der tre små glugger, i den østre en 
større, rundbuet åbning.

SØNDRE KAPEL eller Skt. Annas Kapel (fig. 
32) er opført o. 1508 på initiativ af byens borg-
mester og råd (jf. s. 585). Den høje, statelige til-
bygning rummede indtil reformationen et alter 
for den hellige Anna, hvortil der var knyttet et 
præsteembede. Kapellet, der endnu 1594 og 1598 
kaldtes for ‘Skt. Anna kor’, tjente som dåbskapel, 
indtil døbefonten blev flyttet 1621 (jf. s. 687). Fra 
1600-tallet benævnes bygningen ofte som ‘sønd-
re korsarm’.
 Kapellet, der er undergået betydelige ændrin-
ger 1753-58 og 1885-86, knytter sig til skibets 
østre fag, hvor murene er føjet til to (†)støttepil-
ler (jf. s. 611). Mellem disse åbner rummet sig 
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mod kirken i sin fulde bredde. Murene rakte op-
rindelig et godt stykke højere end middelalder-
kirkens mur (jf. fig. 14b). Forskellen er udlignet 
ved kirkens ombygning 1753-58, da kapellets 
højde blev bestemmende for højden i den nye 
barokkirke.
 Udvendig fremtræder bygningen i dag i den 
skikkelse, den fik 1885-86, da også den nuvæ-
rende gavltrekant kom til (se ndf.). Facaderne er 
i modsætning til den øvrige kirke ikke skalmu-
rede, og oprindeligt murværk i munkeskifte ses 
endnu indtil syv-otte skifter under murkronen. 
De nederste partier er dog til dels fornyede, lige-
som man 1885 også har ommuret de to diagonalt 
stillede støttepiller ved yderhjørnerne og forsynet 
dem med et afsæt på midten med vandnæse. Mu-

rene, der nu rejser sig over en todelt granitsokkel 
(skråkant over hulkel), hvilede indtil 1885-86 på 
et enkelt sokkelskifte af granit, der for at udligne 
det faldende terræn var lagt ovenpå en syld af 
kampesten (jf. opmålingen 1881, fig. 16a).
 To vinduer i øst og vest har nu samme form 
som skibets. Oprindelig fik kapellet lys gennem 
et stort, spidsbuet †vindue i sydmuren, der nu står 
som en falset blænding i ydermuren (4,2×2,2 m), 
mens de smigede sider stadig spores indvendig. 
Vinduet, der er lukket ved kirkens ombygning 
1753-58, har oprindelig gjort kapellet til et lys-
fyldt rum. Det omtales 1673 som ‘det store vin-
due i Skt. Annes Kapel’, da en istandsættelse blev 
bekostet af amtsskriver Mathias Lime og Mads 
Thomsen, borger i Kolding.109

Fig. 31. Kirken og kirketorvet set fra nordvest o. 1858. Tegning af Jul. Hellesen. – The church and the church square 
viewed from the north west, c. 1858

39*
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 Den blændingsprydede gavltrekant fra 1885-86, 
hvis kam ledsages af fem spinkle tinder, er mu-
ret efter tegning af Storck. Den er kapellets tredje 
gavlspids. Den ældste †gavl, der blev nedtaget 
1753-58, kendes kun fra prospekterne. Herefter 
dækkedes bygningen af et valmet tag (jf. fig. 40), 

indtil der igen i 1876 opførtes en †gavl (jf. fig. 
16a) for at skjule en skorsten. Den gotiserende 
gavltrekant efterlignede nordkapellets kun lidt 
ældre †gavl og var som denne tegnet af L. A. 
Winstrup. Den var opført af murermester S. L. 
Gynther, men kom altså kun til at stå i ti år.16

 Indvendig (jf. fig. 33) dækkes rummet af et 
hvælv svarende helt til de øvrige i barokkirken (jf. 
s. 634). I væggene ses endnu de halvstens skjold-
buer, der har båret det oprindelige †hvælv, ned-

Fig. 32. Søndre Kapel eller Skt. Annas Kapel set fra syd 
(s. 622). Foto AM 2007. – South Chapel or St. Anne’s 
Chapel viewed from the south.

Fig. 33. Søndre Kapels indre set mod sydøst (s. 625). Foto AM 2006. – Interior of the South Chapel viewed towards the 
south east.
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taget 1753-58. Søndre skjoldbue har bevaret sin 
svagt spidsende form, mens østre og vestre bue 
er ommuret i toppen for at give plads til de nye 
vinduer.

SAKRISTIET ved korets sydside, der i den før-
ste tid også brugtes som byens brevkammer (jf. s. 
706), er formentlig først bygget, efter at Søndre 
Kapel var kommet til o. 1508. Ved opførelsen af 
den lille tilbygning har man knyttet an til to eksi-
sterende (†)støttepiller, dels ved korets sydside og 
dels ved skibets hjørne. Gammelt murværk skju-
les nu af en muret skal fra 1886; inden da var der 
foretaget ændringer i forbindelse med kirkens 
ombygning 1753-58, da facaden fik lisener og en 
muret gesims. En dør i sakristiets sydside næv-
nes første gang 1702,110 men er næppe oprinde-
lig, idet sakristier normalt ikke var tilgængelige 
udefra. Døren er ommuret 1886 ligesom også et 
vindue over døren og ét i østsiden; i det sidste er 
1964 indsat en glasmosaik (jf. s. 658).
 Siden korets ombygning og forhøjelse 1886 
dækkes sakristiet af et halvtag med en halvgavl 
i øst. Det oprindelige tag har formodentlig også 
været et halvtag, der da har føjet sig til korets 
tagflade, men det kan også have været et sadel-

tag med en gavl i syd.111 Fra 1750’erne til 1886 
stod sakristiet ligesom den øvrige bygning med 
et afvalmet, svejfet tag, der var ført op til samme 
højde som korets (jf. fig. 16a).
 Indvendig har det lille rum bevaret sit lave 
gulvniveau, hvorfor man nu træder to trin ned, 
når man fra det forhøjede gulv i koret kommer 
ind i sakristiet. Det dækkes af et samtidigt kryds-
hvælv, hvis ribber og kapper udspringer fra væg-
gene og fra dybe buer, der er rejst foran skibet 
og koret. Rummet er siden 1823 forbundet med 
koret med en bred arkade, lukket med dele af 
det gamle korgitter (jf. s. 692). Oprindelig var der 
kun adgang via en †dør, 1702 omtalt som sakri-
stiets ‘inderste dør’.110 En fladbuet og falset skabs-
niche østligt i sydvæggen har bund 1,5 m over 
gulvet; den måler 88×30 cm og er 47 cm dyb.

Senmiddelalderlige ændringer. Inden tilbygningen af 
Søndre Kapel havde skibet fået udvendige (†)støtte-
piller, hvoraf to som nævnt indgår i kapellets mure, 
mens en diagonalt stillet pille ved skibets sydvestre 
hjørne er bevaret i ændret skikkelse. 16-1700-tal-
lets regnskaber omtaler tilsvarende piller ved ski-
bets nordmur. Vi må også antage, at vinduerne er 
blevet udvidet og omformet i gotisk smag.

Fig. 34. Koldinghus og kirken set fra nord 1749. Kirkebygningen er gengivet, som den så ud før ombygningen 
1753-58. Yderst th. Kolding Hospital med †klokkespir. Udsnit af prospekt af Kolding af P. I. Grønvold 1749. Kgl-Kgl-
Bibl. – Koldinghus and the church viewed from the north, 1749. The church building is shown as it looked before the rebuilding 
in 1753-58. Farthest right, the hospital.
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OVERSIGT. Efter reformationen blev både bygning 
og indretning præget af hoffets tilstedeværelse på Kol-
dinghus og af de kongelige lensmænd. Enkedronning 
Dorothea lod 1566 opføre en latinskole på kirkegården, 
og 1575 lod hendes søn, Frederik II, bygge et kapel ‘til 
privat andagt’ ved skibets nordside, hvorved kirken fik 
korsform. Også denne (sikkert) prægtige renæssance-
tilbygning har undergået store ændringer, hvorfor dens 
historie her er ført frem til tiden efter 1885-86. Kapel-
let brugtes 1807-58 til verdsligt formål (skole).
 Forsvundne †tilbygninger. 1591 lod Caspar Markdan-
ner, lensmand 1585-1617, opføre et benhus øst for ko-
ret, som var i brug frem til 1727. 1702 rejstes et lille 
våbenhus foran syddøren, der stod indtil kirkens første 
store ombygning 1753-58.
 Indvendig blev kræfterne brugt på en fornyelse af in-
ventaret, og her bidrog Caspar Markdanner både med 
en ny altertavle (1589) og en ny prædikestol (1591). Få 
år efter, 1593, lod han i skibets væg opsætte en interes-
sant indskrifttavle med manende tyske fyndord.

NORDRE KAPEL, fra 1575, tidligere også kal-
det kongens kapel, er ifølge en bygningstavle, der 
oprindelig var opsat på gavlen (jf. s. 628), byg-
get med ‘from bistand’ af Frederik II og dron-
ning Sophie. Det skete, mens borgmester Søren 
Kjær og provst Hans Kneus var kirkeværger. Få 
år senere, 1587, siges det i den ledsagende tekst 
til Georg Brauns prospekt, at kongeparret hav-
de forøget kirken ‘med et yndefuldt kapel som 
privat andagtssted’.81 Byggeriet er altså ligesom 
opførelsen af byens nye rådhus 1582112 sket på 
kongens initiativ. Men også byen og kirken selv 
måtte bidrage, og byrådet klagede 1576 over, at 
kirken var kommet i stor gæld på grund af byg-
geriet. Den hjælp, som kongen tidligere havde 
ydet, var sammen med det, som byen selv havde 
lagt ud, ikke tilstrækkelig. Kongen bød derfor, at 
der af tolden skulle udbetales yderligere 300 dlr. 
til kirkeværgerne.113 Bygningen kaldtes endnu 
1671 for ‘kongens kapel’ og til langt op i 1700-
tallet ‘den nye kirke’.114

 Af dette renæssancekapel i to fag er nu kun 
selve murkernen tilbage. Facaderne dækkes af en 
muret skal fra 1885-86, og inden da var de ændret 
ved kirkens ombygning 1753-58, da bygningen 

tillige fik nye hvælv svarende til barokkirkens øv-
rige. Den nuværende blændingsprydede og tak-
kede galvtrekant er som Søndre Kapels fra 1885-
86. Den oprindelige †gavlspids (jf. prospektet fig. 
34) blev 1753-58 afløst af et valmet tag, der stod 
indtil 1866, da der i forbindelse med opsætnin-
gen af Andreas Paulsens krigermonument (s. 597) 
muredes en ny †gavl efter tegning af L. A. Win-
strup. Flankemurenes vinduer har nu samme form 
som skibets. En dør nordligst i vestsiden er først 
kommet til 1908.
 Vi kan i dag kun gisne om, hvordan det op-
rindelige ‘yndefulde kapel’ har set ud; men byg-
ningstavlens udførelse lader formode, at det har 
været en bygning af betydelig kvalitet. En omtale 
1640 af en ‘pille på den nye kirke’ og af ‘de små 
piller, som står på gavlen’,115 sigter formodentlig 
til gavlens udsmykning. Intet kan heller siges om 
den oprindelige indretning, ud over at kapellet 
fra første færd var optaget af stolestader. Hoffet 
har i den første tid frit kunnet disponeret over 
gulvet som begravelsesplads for medlemmer af 
husholdningen på Koldinghus og for folk i kon-
gens tjeneste (jf. s. 728).
 Kapellet som skole 1807-58 (jf. fig. 35). Bygnin-
gen blev med kancelliets godkendelse 14. juni 
1806 inddraget og ombygget til brug for byens 
danske skole. Dette skete med den begrundelse, 
at kirkegangen var så ringe, at der var plads nok 
uden kapellet.116 Efter at man havde sløjfet et fa-
miliekapel (jf. s. 786), blev åbningen mod kirken 
tilmuret, en etageadskillelse indlagt og den nedre 
etage delt i to rum. Ved nordsiden rejstes en lille 
†tilbygning med afvalmet tag, indeholdende to 
kamre og med en trappe, der gav adgang til øvre 
etage. De nye lokaler blev indviet 28. dec. 1807, 
men nåede ikke at komme i brug som skole, før 
Koldinghus brændte tre måneder senere. Byg-
ningen blev herefter brugt til opmagasinering 
af indbo fra slottet, der var reddet fra branden. I 
forsommeren 1808 gav den øvre etage husly til 
lemmer fra Skt. Jørgens hospital, og senere sam-
me år blev hele bygningen brugt som fængsel for 

TILBYGNINGER 1550-1750
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hen ved 50 spanske soldater, der havde nægtet at 
aflægge ed til deres nyindsatte konge. Bygningen 
tjente 1808-13 som kornmagasin, før de militære 
myndigheder 1815 endelig kunne frigive den 
som skole. Jørgen Roeds akvarel 1836 (fig. 35) 
viser kapellet og †tilbygningen som skole, begge 
forsynet med en skorsten. Efter opførelsen af en 
ny skolebygning i Skolegade (det nuværende 
stadsarkiv) blev kapellet 1858 givet tilbage til kir-
ken, der lod †tilbygningen nedrive og retablerede 
det indre, så kapellet igen kunne indgå i selve kir-
kerummet.117

 Kapellets nordende er 1908 skilt fra det øvrige 
rum som en lav forstue med egen indgangsdør i 
vestmuren (arkitekt A. Hagerup). Dette skete i 
forbindelse med indretningen af en †fyrkælder i 
de underliggende gravkrypter. Fyrkælderen er 
taget ud af brug 1953 og forstuen nyindrettet 
med køkken og toilet under kirkens restaurering 
1975-77. Der er adgang inde fra kirken via en 
dør midt i skillevæggen, og en tømret trappe fø-
rer op til forstuens loft, der åbner sig mod kirken 
og nu tjener som en slags pulpitur.

Bygningstavle (fig. 36), 1575, til minde om Frede-
rik II’s og dronning Sophies støtte ved kapellets 
opførelse, nu opsat på vestvæggen. Tavlen, 142×92 
cm, er af lysegrå sandsten og afsluttes med en rund 
bue. Øverst ses kongeparrets kronede våbenskjol-
de; dronningens (th.) er et lodret delt alliancevåben 
med de tre danske løver og den mecklenburgske 
okse. Over de to skjolde er et ligeledes kronet mo-
nogram »FS«, der kan læses både som ‘Fridericus 
secundus’ og ‘Frederik og Sophie’. Tavlens nedre 
del optages af et rektangulært skriftfelt indfattet 
i en rulleværkskartouche med hængende frugt-
bundter, mens en af kartouchens snipper danner 
et nærmest skålformet nederste felt.
 I skriftfeltet læses med reliefversaler: »Insignia illv-
strissimi principis d(omi)ni/ Friderici 2 danorvm 
regis et serenis/ simæ eivs reginæ d(omi)næ Sophiæ 
danorvm/ reginæ qvorvm pio svbsidio hoc sa/ 
cellvm extrvctvm est anno 1575« (Våbener tilhø-
rende den højbårne fyrste og herre Frederik 2., 
danskernes konge, og hans nådige dronning fru 
Sophie, danskernes dronning, ved hvis fromme 
bistand denne helligdom er bygget i året 1575). I 

Fig. 35. Kirken set fra vest i tiden 1807-58, da nordkapellet med en lille †tilbygning brugtes som skole (s. 627). 
Udsnit af tegning af Jørgen Roed 1836 (jf. fig. 9, s. 581). – The Church viewed from the west in the period 1807-58, when 
the northern chapel was used as school.
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hængestykket læses, med indhuggede, skråtstillede 
versaler, øverst »Tvtoribvs« og herunder adskilt af 
en lodret streg: »Severino/ Palvdano/ con(svle) 
Col(dingensi)« og »Johanne/ Knevs/ præl(ato)« 
(Med Koldings borgmester Søren Kjær og præ-
sten Hans Kneus som kirkeværger).118

 Den fint udførte og velbevarede tavle kan bl.a. 
sammenlignes med en samtidig bygningstavle i 
Skanderborg Slotskirke (DK Århus 6178). Tavlen 

var oprindelig opsat udvendig, midt på kapellets 
nordmur, hvor den nævnes 1730 og ses på Bur-
man Beckers tegning 1858 (fig. 17). Den er flyt-
tet ind i kapellet 1866. Som det fremgår, er tavlen 
opsat af kirkens to værger: borgmester og tolder 
Søren Kjær (†1582, jf. †epitaf nr. 2) og ‘prælaten’ 
Hans Kneus (†1596). Sidstnævnte var sognepræst 
i Harte-Nr. Bramdrup og tillige provst i Brusk 
Herred, hvortil Kolding hørte.119

Fig. 36. Bygningstavle, 1575, til minde om Frederik II’s og dronning Sophies støtte 
ved nordkapellets opførelse, nu opsat på kapellets vestvæg (s. 628). Foto AM 2007. 
– Inscription plaque, 1575, commemorating King Frederik II’s and Queen Sophie’s support for 
the building of the North Chapel.
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†BENHUS. Bygget til korets østende stod 1591-
1727 et lille »Beenhuus« (betegnet således 1617 
og 1731), der brugtes til opbevaring af opgravede 
knogler fra kirkegården. Huset er ifølge en bevaret 
indskrifttavle (se ndf.) opført 1591 på initiativ af 
lensmanden Caspar Markdanner. Han havde to år 
forinden skænket en ny altertavle, og benhuset, der 
rejstes i umiddelbar nærhed ‘bagved’ altret, må med 
sin funktion og indskrift have tjent som et memento 
mori for besøgende på kirkegården. Efter nedbryd-
ningen opsattes tavlen ‘på den øster ende af kirken, 
hvor til forne var indrettet et benhus’.120

 Huset er på Resens prospekt 1677 (fig. 5) vist 
som en yderst beskeden tilbygning til koret med 
sadeltag og gavl i øst. Bygningens øvrige udseen-
de og indretning kendes ikke, dog nævnes en dør 
1727. Huset blev repareret 161715, og 1640 skulle 
det forbedres med tømmer og sten.115 Til en re-
paration 1698, der også omfattede kirkegårdspor-
ten, brugtes 12 læs kampesten, 1000 mursten og 
262 tagsten. Før nedrivningen 1727 blev benene 
nedgravet på kirkegården.15

 Indskrifttavlen fra 1591 (fig. 37) er af lys kalksten 
og måler 120×92 cm. Den rimede indskrift på 
tysk og latin, med reliefversaler, lyder:

»Dv Welt Weise trit/ hir bei,
sage welcher Herr/ oder Knecht sei

Seint Wir nicht Alle/ von Stavb vnd Erd gemein/
so beweise es anders avs/ disem Beine

Siste gradvm viator

Si bonus es morere (fejl for moriere!) victvrvs/
sin malvs es vive moritvrvs«

(Du verdenskloge, træd nærmere, sig hvem der er 
herre eller tjener. Er det ikke fælles for os alle at 
blive støv og jord, så bevis det modsatte af disse 
ben. Stands, vandringsmand. Hvis du er god, da 
skal du dø for at leve, hvis du er ond, da lev for 
at dø). De ordsprogsagtige sentenser er af lignende 
art som de tyske fyndord, der læses på en ind-
skrifttavle fra 1593 inde i kirken (jf. s. 631), og en 
tysk †indskrift på topfrisen af altertavlen (s. 655), 
skænket af Markdanner 1589. Sentenserne svarer 
i indholdet til lignende indskrifter på †benhuse 
ved Åbenrå Skt. Nikolaj Kirke (DK Sjyll 1690) 
og Viborg Søndresogns Kirke.121

 Nederst på tavlen ses, nu noget forvitret, Cas-
par Markdanners våben mellem »CM« og »1591«. 
Tv. er udhugget ‘dødens våben’ med kranium og 
knogle og med kunstfærdigt slyngende orme fra 
hjelmen; th. en lille ligbåre med korslagte grave-
redskaber. Stentavlen har siden 1932 været ind-
muret i det nye ligkapel ved korets nordside. Ef-
ter †benhusets nedbrydning 1727 blev den som 
nævnt opsat på koret, hvor den også sad (‘i kirkens 
østlige ende til sydlige hjørne til kirkegården’), da 
Søren Abildgaard 1772 aftegnede den (fig. 2). Ef-
ter nedrivningen af koret var tavlen 1886-1932 
anbragt på tårnets nordmur.

†VÅBENHUS. Foran skibets syddør stod 1702-
56 et beskedent våbenhus af bindingsværk. Til 
dets opførelse gav ‘en del koner fra byen’ 1702 
30 slette daler samt en lille bog, hvori donatio-
nerne var indført. Murene var hvidtede, og taget 
var tækket med tagsten; indvendig havde huset 
fladt bjælkeloft, og gulvet var lagt med mursten. 
To dørfløje, der formodentlig har været anbragt i 
hver sin langside, blev 1718 tilvirket af ‘gode Ve-

Fig. 37. Indskrifttavle opsat 1591 på †benhus øst for 
koret (s. 630), nu indsat i ligkapellets nordmur. Foto 
AM 2007. – Inscription tablet set up in 1591 on a †mortu-
ary house east of the chancel.
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stervig-fjæl’. Om huset siges 1726, at det i øvrigt 
også blev brugt som ‘markedsstade’.122 Det blev 
nedtaget i forbindelse med kirkens ombygning 
1756 og tømmeret brugt til et materialhus.123

INDSKRIFTTAVLE (fig. 38), 1593, med to ty-
ske, ordsprogsagtige sentenser, sandsynligvis opsat 
af lensmanden Caspar Markdanner. Tavlen er af 
sandsten, 45-47×115 cm og nu (igen) indsat i væg-
gen ved døbefonten. Den rimede indskrift, med 
reliefversaler, lyder:

»Eigen Nvtz heimischer Neit kindischer/ Radt
Rohm vnd Troia zerstoret hat

Wo Thvgent nicht so hoch wirdt/ geacht
als Gebvrt vndt Pracht
das/ Landt vnd Regimente werden vbel/ bevacht
vnd in der Lenge
gehen/ der Krebs Genge/ 1593«

(Egennytte, hjemligt nid, barnagtigt råd har lagt 
Rom og Troja øde. Hvor dyd ikke holdes så højt i 
agt som fødsel og pragt, bliver land og styre dårligt 
overvåget og går i længden krebsegang (dvs. det 
går tilbage)). Den første sentens kendes ifølge Louis 
Bobé i en variant i Wismars bykrønnike, nedskre-
vet o. 1450, hvor forfatteren kommenterer en strid 
mellem gamle og nye byråder. En lignende formu-
lering findes i Stralsunds bykrønnike 1559.124

 Stentavlen er tidligt blevet tilskrevet Caspar 
Markdanner.125 Den ligner da også både i udførelse 
og indhold den tavle, som han 1591 lod opsætte på 
†benhuset (jf. s. 630), og kan som denne sammen-
lignes med en tysk †indskrift på topfrisen i den al-
tertavle, han skænkede kirken 1589 (s. 655). Ifølge 

Resens Atlas skal de fyndige ord være Markdan-
ners svar til en mand, der havde hånet ham, fordi 
han ikke kunne oplyse sine adelige aner.
 Tavlen er siden 1930’erne indmuret i skibets 
østvæg syd for koråbningen, der synes at være 
dens oprindelige plads, og hvor den også fandtes 
1731.120 Efter kirkens ombygning i 1750’erne var 
den flyttet til tårnets vestside, hvor den 1772 var 
opsat over døren.126 Herfra er tavlen formodent-
lig nedtaget 1886, og efter 1905 opbevaredes den 
en tid i Museet på Koldinghus,124 før den igen 
kom tilbage til kirken.

ÆNDRINGER OG VEDLIGEHOLDELSE

1588 blev der som nævnt (s. 622) skaffet ekstra 
plads i kirken ved etableringen af en indskudt 
etage over tårnrummet, kaldet ‘den nye kirke i 
tårnet’, hvorfra gudstjenesten kunne følges gen-
nem tårnbuen.
 Kirken var i tiden efter reformationen jævnt 
hen i en dårlig forfatning. Inden tilbygningen af 
nordkapellet foretoges der i 1550’erne en mulig-
vis ret omfattende udskiftning af tagværket, der 
fik nye spær af eg (jf. s. 655). 1593 omtales kirken 
som meget ‘bygfældig både på tårnet og i an-
dre måder’, hvorfor den modtog støtte fra lenets 
landsbykirker.11 Ifølge regnskaberne blev kirken 
repareret og hvidtet af Marius murermester fra 
Haderslev 1636-37; murermester Peder Ander-
sen, Fåborg, foretog 1719 ‘højnødvendige’ repa-
rationer på tag og fag, og 1722 blev hvælvene re-
pareret af murermester Jørgen Madsen, Odense.

Fig. 38. Indskrifttavle, 1593, sandsynligvis opsat af lensmanden Caspar Markdanner (s. 631). Foto AM 2007. – In-
scription tablet, 1593, probably set up by the Lord Lieutenant Caspar Markdanner.
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OVERSIGT. Kirken blev i 1750’erne totalt ombygget 
i barokstil, så kun det gamle †kor og tårnet forblev 
uændret (jf. fig. 14c). Dette omfattende arbejde blev få 
år senere (1769) meget præcist opsummeret i Danske 
Atlas:

‘Formedelst brøstfældighed blev (kirken) fra 1751 til 
1756 så godt som af nyt ombygget, og intet blev stå-
ende uden tårnet, koret og sakristiet, som tillige blev 
repareret, samt de tvende kapellers mure forhøjede. 
Alle piller og den nørre mur (blev) i grunden afbrudte 
og nye opmurede, den søndre mur også næsten ned-
brudt og med de andre mure og piller således forhøjet, 
at hvælvingerne blev 4 à 5 alen (2,5 til 3 m) højere 
end tilforn. Kirken blev da med nyt sparværk af bed-
ste pommerske tømmer forsynet, og beholdt samme 
længde og bredde som før med 4 rader nye stole, og de 
trende gange med gamle ligstene belagte’.60

 Ved ombygningen, der reelt var en fornyelse af hele 
det tredelte skib og til dels også af kapellerne, fik kir-
ken sit nuværende barokprægede rum. Grundplanen 
forblev den samme, men den forhøjede bygning kom 
i det ydre til at fremtræde med pudsede, lisendelte fa-
cader og afvalmede gavle. Arbejdet var forberedt 1750-
52 ved syn og overslag, udarbejdet af bygmestrene Cay 
Stallknecht og Cornelius Hansen, men blev (fra 1753) ud-
ført under ledelse af den tyskfødte Samuel Zimmermann. 
Som udgangspunkt var det hans opgave at genopføre 
kirken i dens gamle skikkelse, men med flade trælofter 
over skib og kapeller. Først da den gamle kirke var 
revet ned og nye fundamenter var lagt ud, fremtvang 
han og kirkens ledelse en ændring af de lagte planer til 
fordel for murede hvælv.
 Kolding fik hermed en af Jyllands få større barok-
kirker. I det lyse rum kommer 1700-tallets formsprog 
navnlig til udtryk i de svære, falsede hvælvpiller, hvis 
sokler er synlige over stolestaderne, og hvis rigt profi-
lerede kapitæler giver indtryk af vældig styrke. Samme 
oplevelse kunne den besøgende før 1863 få i Viborg 
Domkirke i dennes barokke periode efter Claus Stall-
knechts genopbygning af den brændte kirke 1726-29.

Skibets og kapellernes nybygning gav som nævnt 
kirken det hvælvede rum, der stadig er dens sær-
kende. Udvendig er baroktidens pudsede faca der 
afrenset 1885-86 og i stor udstrækning forsynet 
med en ny skal af store, røde sten. Samme år er 

vinduernes form ændret fra rundbue til spidsbue 
og de to døre tilmuret.
 Hovedskibet og de smallere sideskibe er ved 
kraftige piller delt i fire fag, hvoraf de tre østre 
svarer til bredden af de to kapeller, mens det vestre 
kun udgør et halvt fag. Opdelingen er genspejlet i 
bygningens ydre, hvor hvert fag optages af to vin-
duer, mens det smalle vestre fag kun har et vindue. 
Ved nybyggeriet blev tagryggen trukket et stykke 
mod nord, så den til forskel fra middelalderkirkens 
står midt for tårnets østside. Byggematerialet bag de 
pudsede facader var overvejende genanvendte mun-
kesten fra den gamle kirke, muret i blokskifte. Pil-
lerne er derimod af små, grågule flensborgsten, 
der også iagttages i tagrummets arkadeovermure, 
hvor de er suppleret med genbrugte munkesten.
 Af opmålingerne 1881 (fig. 16a-b) fremgår det, 
at facaderne var smykket med lisener, som i høj-
de med den flerleddede gesims var afsluttet med 
forkrøppede profilkapitæler. I syd, hvor man be-
varede den gamle mur op til vinduerne, var den 
middelalderlige granitsokkel endnu synlig over 
jor den.
 Over de rundbuede vinduer var stikket på ægte 
barokvis fremhævet med slutsten og vederlags-
markering. Det vestre vindue var lidt større end 
de øvrige, mens pladsen kun tillod et halvt vin-
due over †dørene. Disse var som i middelalder-
kirken anbragt vestligst i tredje fag og afsluttet 
med en kurvehanksbue, hvis stik var fremhævet 
på samme måde som vinduernes. I syd nødven-
diggjorde det lavtliggende terræn en trappe foran 
døren. Indvendig var der foran de to åbninger 
1759 opsat tømrede †vindfang (‘forstuer’), smyk-
ket med drejerarbejde.123

BAROKKIRKEN
KIRKENS NYBYGNING OG FORHØJELSE 1753-58

Fig. 39. Barokkirken, opført 1753-58 under ledelse 
af den tyskfødte Samuel Zimmermann. Skibets indre 
set mod sydvest (s. 634). Foto AM 2007. – The Baroque 
church, built in 1753-58 under the supervision of the Ger-
man-born Samuel Zimmermann. Interior of the nave viewed 
towards the south west.
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 I det velbevarede indre (jf. fig. 39 og 41) bæres 
de højtspændte hvælv af 7,5 m høje, pilasterpry-
dede piller, der rejser sig over en profileret sokkel 
og smykkes med prægnante profilkapitæler (fig. 
42 og 227). Hvælvkapperne hviler på tværgående, 
spidsbuede gjordbuer og langsgående, runde buer, 
der samtidig danner arkader mellem midtskib og 
sideskibe. De to langsgående arkadeovermure, der 
sikrer hele bygningens stabilitet, er i loftsrummet 
ført op som understøtning for det vældige tag-
værk (jf. tværsnit, fig. 16d). På loftet gennembry-
des overmurene hver af syv rundbuede åbninger, 
1,8×1,3 m, fordelt med to i hvert hvælvfag og en 
i det vestre ‘halve’ fag (sml. tilsvarende åbninger i 
Maribo Domkirkes arkadeovermure, DK Maribo 
47 med fig. 8 og 16). Overmurene er tydeligvis 
ført op inden selve hvælvslagningen, idet midt-
skibets stejle hvælv næsten ikke levner plads mel-
lem kapper og mur.

 De firdelte hvælv er i både skib og kapeller ud-
ført som en blanding af grat- og ribbehvælv, idet 
kappesammenstødene nederst i sviklerne kun er 
markeret som skarptryggede grater. I det brede 
midtskib befinder ribbernes skæringspunkt sig 
ca. 15 m over gulvet, i de smallere sideskibe kun 
knap 10 m. Sideskibenes hvælv udgår langs yder-
væggene fra fladrunde skjoldbuer, og de spidse 
gjordbuer fra en lille konsol 1,3 m under piller-
nes profilkapitæler. Den snævre plads under de 
skrånende tagflader har givet sideskibenes hvælv 
et skråt forløb med ribbernes skæringspunkt et 
stykke under de langsgående arkaders toppunkt. 
Oplevet fra gulvet er sideskibenes hvælvkapper 
næsten ‘trykket’ op mod de skrå tagflader.
 Barokkirkens †korbue (jf. fig. 28 og 41), der stod 
frem til korets nedrivning 1886, var en forholds-
vis lav, rundbuet åbning, 7,4×6 m, tilpasset det 
gamle kor og i en helt enkel udformning.

Fig. 40. Byen med barokkirken set fra syd o. 1870. Fotografi i kirkens sakristi. – The town with its Baroque church 
viewed from the south, c. 1870.
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BYGNINGSHISTORIEN 
LEDELSE OG HÅNDVÆRKERE

Ledelsen af byggeriet udgjordes lokalt af sogne-
præst Mathias Lorentsen Bakke, borgmester Jens 
Riis og tre rådmænd. Det endelige ansvar lå hos 
stiftsøvrigheden i Ribe, repræsenteret ved stiftamt-
mand Georg Friederich von Holstein og biskop 
Hans Adolf Brorson, der godkendte alle aftaler og 
dispositioner. Kongen gav tilladelse til optagelse af 
kollekter, og borgerne henviste til kongens gode 
smag og sympatier, da de i 1754 argumenterede 
for et hvælvet kirkerum, men stifts øvrigheden 
synes ikke at have rådspurgt kancelliet om selve 
bygningens udformning. Her blev de endelige be-
slutninger truffet i Ribe. En mindeindskrift over 
byggeriet, der 1757 opsattes på det nye orgel (†nr. 
2, s. 711), var forfattet af biskoppen selv og – helt i 
enevældens ånd – formuleret som en lovprisning 

af Frederik V. På orglet var tillige malet Holsteins 
og Brorsons navnetræk.
 Finansiering. Nybygningen af kirken kostede i 
alt 10.333 rdlr.,123 hvoraf knap halvdelen blev ta-
get af kirkens midler, mens resten blev indsamlet 
ved kollekter i landets kirker,127 idet kongen dog 
også ydede et tilskud på 1.000 rdlr.128 Under for-
handlingerne 1754 om bygningen af hvælv bad 
kirkens ledelse om, at der blev bevilget penge af 
provst Maturin Castensens legat ‘til gudelig brug’ 
(sml. epitafium i Jerne Kirke, DK Ribe 992 f.), 
men dette ønske synes ikke at være blevet imø-
dekommet af stiftsøvrigheden.129

 Byggeriets forberedelse 1750-52. Trods reparationer 
i 1720’erne var bygningens tilstand en generation 
senere så dårlig, at man måtte skride til handling. 
Kirkens ledelse lod i sommeren 1750 udarbejde et 
foreløbigt overslag (nu tabt) til en nødtørftig istand-
sættelse, lydende på 1.664 rdlr. Men allerede i et 

Fig. 41. Barokkirken før ombygningen 1886 (s. 634). Længdesnit set mod nord. 1:200. Opmåling 1881 i NM (jf. 
fig. 16c). – The Baroque church before the rebuilding in 1886. Longitudinal section viewed towards the north.
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ledsagende brev til stiftsøvrigheden tilkendegav 
man, at de foreslåede arbejder næppe ville være 
tilstrækkelige, ‘fordi (kirken) overalt er gammel’; 
hvælvinger og piller var næsten alle revnede og 
havde ‘nok fra begyndelsen ikke været gode’. Frem 
for at reparere, måtte man hellere nedtage piller og 
hvælv og genopbygge dem på ny. Yderligere burde 
man overveje også at forhøje gulvet for at opnå 
mere lys fra vinduerne ‘i den hule og mørke kirke’ 
og for at ‘fæste’ grunden omkring pillerne. Dette 
arbejde ville dog først kunne påbegyndes, når pil-
ler og hvælv var repareret, og hvis man afstod fra 
at foretage begravelse under stolestaderne. Herved 
ville kirken imidlertid miste betydelige indtægter, 
og det kunne mishage de ‘fornemste indvånere’, 
militære og civile embedsfolk, at de skulle begra-
ves på kirkegården.130

 Henvendelsen til stiftsøvrigheden fik som resul-
tat, at der 21. august 1750 blev foretaget et syn 
ved Cay Stallknecht og Cornelius Hansen,131 der 
foreslog en helt anderledes radikal løsning. De to 
bygmestre konstaterede nemlig, at nordmuren stod 
‘ganske ud og ind’, og at større partier af midt-
skibets hvælv var så brøstfældige, at de ikke ville 
kunne repareres. En almindelig reparation af hele 
kirken ville i det hele taget blive ‘meget slet, fordi 

fundamenterne er ganske falske’. Kunne der deri-
mod samles så mange penge, at ‘hovedkirken imel-
lem tårnet og koret kunne nedbrydes til grunden, 
undtagen den søndre sides mur’, så ville de foreslå 
en sådan løsning. Den nye kirke skulle da være 
uden hvælvinger, men med fladt bjælkeloft.132

 Tanken om genopføre det treskibede kirkerum 
med trælofter må være modnet i løbet af 1751. 
En detaljeret beskrivelse af den stående bygning, 
igen ved Cay Stallknecht og Cornelius Hansen 
og med en plan for det forestående byggeri, er dateret 
4. februar 1752. Ifølge denne skulle kirken ‘igen 
opbygges med to rækker piller tillige med buer af 
mur, som skal gå fra koret til tårnets mur’. Byg-
ningen skulle afstives med to rækker tværgående 
bjælker, og midtskibet være en del højere end de 
to sideskibe. Dette arbejde ville dog destabilisere 
de to kapeller, og man forudså derfor, at også de 
til dels måtte fornyes.129 Et overslag over materia-
ler og arbejdsløn på 6.087 rdlr. inkluderede tillige 
reparationer på kor og tårn samt nye stolestader i 
midtskibet, nye pulpiturer samt nyt orgel og ur-
værk (jf. inventar).132

 Nye beregninger viste dog snart, at heller ikke 
dette store beløb ville være tilstrækkeligt, idet også 
gulvet skulle repareres og de nye stole og det nye 

Fig. 42. Muret profilkapitæl i barokkirkens nordvestre hvælvpille (s. 634). Foto AM 
2007. – Brick-built profiled capital in the northwestern vaulting pillar of the Baroque church.
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pulpitur males. Byggearbejderne ville desuden 
kræve et plankeværk omkring kirkegården og en 
mand, der ‘dag og nat’ kunne vogte over kirkens 
byggematerialer. I et brev til stiftsøvrigheden 25. 
april 1752 skønnede borgerne derfor, at ‘kirken 
ikke kunne repareres’ for under 7.000 rdlr., hvoraf 
man selv kun rådede over 2.500. Det nye overslag 
inkluderede nyt loft over hele kirken (‘med bræd-
derne oven på bjælkerne’), som man håbede kunne 
komme til at ligne det i ‘den lille kirke i Ribe’.129 
Hermed sigtede man til Ribe Skt. Katrine Kirke, 
hvor midtskibets hvælv i 1580’erne var erstattet af 
et fladt loft (jf. DK Ribe 713, med fig. 30). Stiftsøv-
righeden må have accepteret det forhøjede over-
slag. I hvert fald indgav byen 9. november 1752 en 
ansøgning om de manglende 4.500 rdlr.129

 Som leder (‘entreprenør og murermester’) af 
den forestående ombygning ansattes i foråret 1753 
Samuel Zimmermann. Han fik 3. maj godtgjort sin 
første rejse fra Århus,123 hvor han 1750-52 havde 
haft ansvaret for opførelsen af byens nye rådhus 
(jf. DK Århus 112 med fig. 25). Ifølge en anbe-
faling, udstedt af borgmester Morten Andreas 
Gertsen i Århus, kunne man med Zimmermanns 
‘grundige indsigt’ forvente, at arbejdet ville blive 
‘retskaffent gjort’, idet murermesteren havde er-
faring fra mange års arbejde hos ‘hr. oberst Thura’ 
(arkitekt Lauritz de Thurah) og et ‘solidt funda-
ment i at tegne’. Rådhusbyggeriet i Århus havde 
bekræftet, at Zimmermann var af ‘den slags, der 
ikke er så meget for at arbejde sig rig,’ hvorfor 
ingen havde noget at udsætte på ham.133

 Zimmermann, der skriftlig udtrykte sig på tysk 
og muligvis kom fra Hamborg,134 måtte accep-
tere de foreliggende, kun løsere skitserede planer. 
Han påtog sig arbejdet under den forudsætning, 
at det nye kirkerum i store træk skulle ligne det 
gamle, blot dækkes af flade trælofter.
 Der refereres ikke til egentlige tegninger, hver-
ken før eller efter Zimmermanns tiltrædelse, li-
gesom der i første omgang tilsyneladende heller 
ikke blev indgået en samlet kontrakt med ham. 
Først da murearbejdet var fuldført, og kirken var 
under tag, blev der 8. dec. 1755 sluttet en skriftlig 
aftale om arbejdets færdiggørelse (se ndf.), under-
tegnet af kirkens ledelse og approberet af stiftsøv-
righeden.135 Bygmesteren beskæftigede i oktober 

1754 elleve murersvende, og da byggeriet var på 
det højeste i foråret 1755 var 50 håndværkere og 
håndlangere i arbejde.136 Zimmermanns konduk-
tør på byggepladsen var en Hans Jepsen, til hvem 
bygmesteren i sit fravær 29. maj 1756 udarbej-
dede en detaljeret huskeseddel på tysk, en ‘pro-
memoria’.137

 Arbejdets gang kan følges gennem synsforretnin-
ger, regnskaber og korrespondance mellem kir-
kens ledelse og stiftsøvrigheden. Inden kirken blev 
lukket i august 1753, måtte der foretages forskel-
lige ændringer i Slotskirken på Koldinghus for at 
denne kunne benyttes af menigheden, mens sog-
nekirken var under ombygning. Efter lukningen 
blev Skt. Nikolaj Kirkes rige inventar og mange 
gravminder opmagasineret i koret, der jo skulle 
blive stående, hvorefter man kunne påbegynde 
nedrivningen af skibet og nedtagningen af tag og 
hvælv over de to kapeller. Dette arbejde stod på i 
efteråret 1753 og i sommeren 1754, hvorefter kun 
den nedre del af søndre sideskib var tilbage.
 Beslutning om murede hvælv. Kirkens ledelse med-
delte i et brev til stiftsøvrigheden 7. okt. 1754, at 
der nu var støbt nye sokler (‘grundvolde 6 alen 
ned i jorden’), og at man var påbegyndt opmu-
ringen af nye mure og piller. Men borgerne var, 
sikkert stærkt støttet af Zimmermann, utilfredse 
med, at det nye rum skulle dækkes med trælofter. 
Man argumenterede i stedet for murede hvælv 
og bad om en hurtig afklaring, da bygmesteren 
og hans svende ellers i løbet af tre-fire dage ville 
løbe tør for arbejde. Hvælvinger ville, hævdede 
man, være mere holdbare end trælofter, og de vil-
le give kirken mere prestige og tage sig bedre ud, 
når der kom besøg af kongen, som man frygtede 
kunne nære mishag ved trælofter. Det ville koste 
2.323 rdlr. at bygge hvælv mod kun 697 rdlr. for 
trælofter, men hertil skulle der så lægges yderlige 
omkostninger til tømmer og stilladser.138

 Stiftsøvrigheden fastholdt dog de oprindelige 
planer om tømrede lofter, der nu blev betegnet 
som ‘træhvælvinger ligesom i den danske kirke i 
Fredericia’ (jf. Trinitatis Kirke s. 294). Men Kol-
ding-borgerne gentog ufortrødent ønsket om 
murede hvælv. Af et nyt brev af 19. okt. 1754129 
fremgår det, at Samuel Zimmermann og tøm-
rermester Christophersen selv havde være i Fre-

40
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dericia for at bese Trinitatis Kirkes loft, som de 
imidlertid fandt ‘uanselig og vansirlig både i ind-
retning og tilstand’. Tilmed mente de, at det ville 
være umuligt at bygge lignende træhvælv i Kol-
ding på grund af kirkens ‘ulige størrelse og ulige 
skikkelse’. Denne gang lod stiftsøvrigheden sig 
overbevise, og 30. okt. 1754 blev der givet tilla-
delse til, at man kunne lade kirken overhvælve.139

 Arbejdet 1755-57. I løbet af sommeren 1755 
rejste murene sig i højden, bygningen kom under 
tag, og det tredelte skib blev sammen med de to 
kapeller dækket af 15 nye fag hvælv. Dette frem-
går af en kontrakt af 8. dec. 1755, som byen indgik 
med Zimmermann.140 Kontrakten indledes med 
en detaljeret beskrivelse af de arbejder, der ‘ved 
Guds bistand’ da allerede var udført. Kirkens nye 
mure var ført op til en højde svarende til murene 
i Søndre Kapel, der som nævnt (jf. s. 623) rakte 
noget højere end middelalderkirkens sidemure 
og dermed blev bestemmende for højden i den 
nye kirke. De nye tage over skib, kapeller og sa-
kristi stod alle med helvalm, idet også gavlen over 
skibets østende var afløst af et afvalmet tag. Her 
havde man fornyet hele muren ‘imellem kirken 
og koret’ (triumfmuren med korbuen), i hvilken 
forbindelse man også havde måttet ommure ko-
rets vestre hvælvkappe.
 I kontrakten aftalte man herefter færdiggørel-
sen af arbejdet på kirken. I det nybyggede skib 
og de ombyggede kapeller skulle vægge, piller 
og hvælv pudses, og samtidig skulle også korets 
indre og tårnrummet repareres. Udvendig skulle 
gesimserne og vinduernes rundbuede stik fær-
diggøres og alle facader pudses og afskures med 
mursten. I Søndre Kapel, hvor det gamle mur-
værk var bevaret, skulle rådne mursten på syd- og 
vestsiden udhugges og fornyes. I skibets sydside 
ønskede man en støttepille ved †våbenhuset fjer-
net, mens andre gamle støttepiller (i hjørnet mod 
Søndre Kapel, ved skibets sydvesthjørne og ved 
trappehuset) skulle repareres og forsynes med 
gesimser. Hertil kom udvendige reparationer på 
kor, sakristi og tårn. I koret var det nødvendigt 
at nymure et parti af nordsiden, der buede ud på 
grund af hvælvenes tryk, og også korets støttepil-
ler skulle forsynes med gesimser og dækkes med 
tagsten. I tårnet skulle facaderne sættes i stand 

og de kamtakkede gavle fornys. Det aftaltes, at 
Zimmermanns honorar skulle udbetales i rater, 
efterhånden som arbejdet blev færdigt, først det 
indvendige, så det udvendige og til slut, når også 
arbejdet på tårnet var afsluttet, resten af beløbet.
 I december 1755 blev Hans Jepsen betalt for 
at nedtage »Gewelbtskiverne« (vel skabelonerne 
under hvælvbuerne) og i marts 1756 for at fjerne 
»Hovedburet« (stilladset?) under hvælvingerne. 
Samme år nedbrød man ‘den rådne mur’ mel-
lem kor og sakristi og nedtog †våbenhuset foran 
syddøren (jf. s. 630). Glarmester Nicolai Primon 
leverede 1756-57 nye vinduer til hele kirken, idet 
ikke blot skibet og kapellerne fik nye vinduer, 
men også koret (fem mindre), sakristiet (et større 
og et mindre) og tårnet. Efterhånden som mu-
rerne blev færdige, kom også snedkerne i arbejde. 
I juni 1756 var man så vidt fremme, at krucifik-
set og prædikestolshimlen kunne genopsættes, og 
den følgende måned fik snedkerne Mikkel, Jens 
og Joakim deres første afdrag på nye stole. 1757 
blev det øvrige inventar og gravminderne bragt 
tilbage, de nye stolestader kom på plads, og sam-
tidig kunne man afprøve det nye orgel.123

 Regnskabet redegør i detaljer for indkøbet af 
materialer og udgifter til håndværkere, for så vidt 
at disse ikke var omfattet af Zimmermanns en-
treprise. Store mængder mursten, ‘gesimssten’ og 
tagsten kom fra Holdnæs teglværk ved Flensborg. 
I december 1753 betaltes for en skibsladning 
tømmer fra Stettin, der altså med rette kan beteg-
nes som ‘pommersk fyr’.123

 Samuel Zimmermanns arbejder ‘på Kolding 
dels nye, dels reparerede sognekirke’ godkendtes 
ved et afleveringssyn 7. januar 1758. Det blev fore-
taget af Cornelius Hansen og Johan Bardewick, 
som repræsenterede murermesterlavet i Frederi-
cia. De to mestre sammenholdt det færdige resul-
tat med kontrakten af 8. dec. 1755 og fandt, at alt 
bortset fra et par ubetydelige mangler var i ‘alle 
måde fuldført og i stand bragt’.141 Ved kirkens 
genindvielse fire dage senere, 11. januar 1758, præ-
dikede biskop H. A. Brorson over Matt. 21,12-16 
(tempelrensningen). Han havde i dagens anled-
ning selv forfattet en ‘arie’, som fremførtes med 
musik,142 og ifølge regnskabet optrådte også gar-
nisonen med pauker og fem trompeter.123
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Fig. 43. Forslag til kirkens ombygning ved L. A. Winstrup febr. 1877 (s. 643). Øst- og nordfacade. 1:300. 
Tegning i kirken. – Proposal for the rebuilding of the church by L. A. Winstrup, 1877.

OMBYGNINGEN 1885-86
OG TIDEN HEREFTER

OVERSIGT. Barokkirken kom i sin ydre skikkelse til 
at stå i ca. 130 år, idet de valmede tage over de to ka-
peller dog allerede 1866 og 1876 blev erstattet af kam-
takkede †gavle. I de samme år fremlagde både kgl. byg-
ningsinspektør L. A. Winstrup og arkitekt A. Gjellerup 
forslag til en restaurering af den samlede bygning, der 
dog ikke kom til udførelse. Et vidtgående forslag til 
kirkens istandsættelse ved arkitekt H. B. Storck 1882 
blev i første omgang afvist af økonomiske grunde. Men 
efter at Kultusministeriet havde bremset en indledende 
restaurering, som kirkeinspektionen 1885 havde sat i 
gang efter et udkast af den lokale murermester J. A. 
Hansen, blev hovedtrækkene i Storcks projekt alligevel 
ført ud i livet. Det skete under ledelse af Storcks elev, 
arkitekt Vilhelm Ahlmann. Hans noget billigere pro-
jekt til en nybygning af koret og en forhøjelse af tårnet 
gennemførtes på rekordtid i løbet af 1886, hvorefter 
kirken kunne indvies 12. dec. samme år.
 Ved Ahlmanns restaurering fik kirken en nygotisk 
dragt af røde teglsten og det udseende, den har i dag: 
et korparti svarende til Skt. Peders Kirke i Næstved og 
et højt, spirprydet tårn. Herved forsvandt barokkirken 
i det ydre, mens barokinteriøret forblev uændret.

IKKE REALISEREDE PROJEKTER 1863-77. 
Med 1800-tallets nye arkitekturstrømninger, præ-
get af interessen for middelalderen, oplevedes ba-
rokkirken med de pudsede facader og afvalmede 
tage efterhånden som umoderne. Dertil forekom 
bygningen dårligt proportioneret, idet kor og 
tårn var for lave i forhold til skibet.143 Kirken fik 
tilføjet et vist gotisk præg, da der 1866 og 1876 
opsattes kamtakkede gavle over de to kapeller, 
og i de samme år blev der på initiativ af kirkens 
ledelse udarbejdet flere forslag til en videre om-
bygning af kirken, der i tidens sprog betegnedes 
som en ‘istandsættelse’ eller ‘restaurering’. Her 
benyttede man sig i første omgang af arkitekt L. 
A. Winstrup, der som landsdelens kgl. bygnings-
inspektør residerede i Kolding fra 1860.
 L. A. Winstrups skitseforslag 1863. Sammen med 
ansøgningen om den nye gavl over Nordre Ka-
pel fremlagde kirkeinspektionen 1863 tillige en 
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Fig. 44. Forslag til kirkens ombygning ved A. Gjellerup sept. 1877 (s. 643). 1:300. Tegning i kirken. – Proposal for the 
rebuilding of the church by A. Gjellerup, 1877.
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Fig. 45. Opstalt af kirkens nordside med forslag til ombygning og tårnspir, tegnet af L. A. Winstrup i okt. 1877 som 
en kritisk kommentar til A. Gjellerups forslag, jf. fig. 44 (s. 643). Tegning i kirken. – Elevation of the north side of 
the church with a proposal for rebuilding and a spire, drawn by L. A. Winstrup, 1877, as a critical comment on A. Gjellerup’s 
proposal.

skitse (fig. 237) af L. A. Winstrup, der viste, ‘hvor-
ledes kirkens nordre side hensigtsmæssigt kunne 
forskønnes’, idet kapellets ombygning kun skulle 
være en begyndelse hertil.16 Winstrup foreslog en 
kamtakket ‘pyntegavl’ over skibets langside og en 
ny gavltrekant over skibets østende; koret skulle 
øges lidt i højden, og taget forsynes med en lille 
kvist. Forslaget vandt bifald hos Winstrups kol-
lega V. Th. Walther, der fandt, ‘at det ville være 

særdeles heldigt’, hvis kirken efterhånden kunne 
omdannes efter den foreslåede plan, så den med 
tiden ‘kunne frembyde et smukt tiltalende ydre i 
stedet for dens nuværende stilløse, grå former’.144 
L. A. Winstrups udkast blev dog ikke til noget lige 
så lidt som hans forslag til et ligkapel 1870 (fig. 229) 
i hjørnet ved tårnets nordside. Denne lille, lave 
tilbygning var dog helt underordnet barokkirkens 
formsprog.
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 Forslag ved L. A. Winstrup og A. Gjellerup 1877. 
Et fornyet udkast fra Winstrup i februar 1877 (fig. 
43) afveg kun lidt fra det tidligere og tilfredsstil-
lede heller ikke kirkens ledelse. Han og den unge 
arkitekt A. Gjellerup145 blev derfor (i marts sam-
me år) bedt om hver for sig at levere et forslag til 
en ‘fuldstændig forskønnelse af kirken indvendig 
og udvendig’.16 Gjellerup foreslog med sit ‘udkast 
til en restauration af kor, sakristi og gavl’ (dateret 
København sept. 1877) en betydelig forhøjelse af 
koret (fig. 44): det skulle bevare sin gamle grund-
plan, men være næsten lige så højt som skibet. 
Winstrup, der indtog en dobbeltrolle som både 
praktiserende arkitekt og bygningsinspektør, ind-
vendte, at Gjellerups nye kor ville virke for domi-
nerende. På en tegning fra oktober 1877 (fig. 45), 
hvor tårnet er forsynet med et ottekantet spir, il-
lustrerede han problemet og skrev i en ledsagende 
kritisk kommentar til Gjellerups forslag: ‘Denne 
tegning viser, hvorledes spiret vil se ud i forhold 
til taget, samt at koret ikke kan forhøjes mere end 
på den anden tegning (Winstrups eget forslag fra 
februar 1877, fig. 43), da der ellers vil blive et mis-
forhold til højkirkens (dvs. skibets) vinduer’.
 Ingen af de to forslag kom til udførelse,146 hvor-
efter sagen en kort tid stilledes i bero. I den vok-
sende købstad ønskede borgerne fortsat at få en 
kirke, ‘som var byen værdig’. Men byrådet var 
delt, og politiske kræfter arbejdede i disse urolige 
år i hver sin retning. Partiet Højre holdt på en 
ombygning, mens Venstre helst ville have en helt 
ny kirke.

H. B. STORCKS PROJEKT 1882. Et fem-
mandsudvalg, udpeget af byrådet, tog 1881 kon-
takt med en af tidens førende arkitekter, H. B. 
Storck, København, der samme år lod kirken op-
måle (fig. 16a-e og 30). I juni 1882 leverede han 
tegninger (fig. 46a-f og 47) og overslag til kirkens 
‘istandsættelse’ og redegjorde i et ledsagende brev 
til udvalgets formand, prokurator M. Zahn, for 
sine synspunkter:

‘Korets mure anser jeg for at være for svage til at kunne 
modtage en forhøjelse. De bør derfor nedtages, funda-
menterne omlægges og et nyt kor, hvis højde bedre 
svarer til kirkens, opføres. (…) Ved korsarmene (kapel-
lerne) foreslås, at sideindgangene forlægges herhen fra 

sideskibenes vestlige partier. (…) I sideskibene omdan-
nes vinduerne ligeledes, og de ovennævnte døre tilmu-
res. Tagværket forandres således, at højkirken og hvert 
af sideskibene får et selvstændigt tag. (…) Såvel sakristi 
og korsarme som sideskibe må udvendig forsynes med 
en ny beklædning af røde munkesten, hvilket også gæl-
der om tårnet. Sidstnævnte tænkes yderligere styrket 
ved to støttepiller på de vestlige hjørner. (Tårnets tag-
værk) og taggavlene nedtages, murværket forhøjes, og 
et spir opsættes (…)’.147

Storcks omhyggeligt udførte tegninger (fig. 46a-f 
og 47) viser ham som en ‘romantisk’ restaurator. 
Da kirken ikke kunne føres tilbage til en ‘oprin-
delig’ stil, lod han – uden antikvariske hensyn, 
men for at opnå et harmonisk ydre – bygnin-
gen binde sammen i et fælles høj- og sengotisk 
formsprog. Koret skulle bringes op i samme ni-
veau som skibet, hvormed bygningen fik en lang 
ubrudt tagrygning. Yderligere foreslog han (hvad 
der dog ikke blev til noget), at barokkirkens store 
tagflader blev brudt op i selvstændige tage over 
hovedskib og sideskibe. Med denne ‘pseudoba-
silikale’ løsning kunne en kraftig firkløverfrise 
øverst i koret (og gentaget i tårnet og i sideski-
bene) forlænges mod vest, så frisen også prydede 
skibets ‘højkirkemure’. Herved ville bygningens 
horisontale linjer blive yderligere forstærket. 
Koret bevarede sin polygonale afslutning, men 
nu med høje stavværksvinduer, så kirken fik et 
prægnant østparti. Den skulle efter Storcks for-
slag fremstå som en rød teglstensbygning med 
polykrome tagflader, der var dækket af skifer i 
ternede, blå og røde mønstre.
 Inspirationen til den nye kirke (koret og tag-
formen) var tydeligvis hentet i Næstved Skt. Pe-
ders Kirke (DK Præstø 72 ff.), som Storck kendte 
fra sit ophold i byen 1867-69, og som på afgø-
rende måde kom til at danne forbillede for kirken 
i Kolding.
 H. B. Storcks ambitiøse forslag til en radikal 
ombygning vandt tilslutning i femmandsudvalget, 
der var overbevist om, at Kolding hermed ville få 
en af de smukkeste kirker i provinsen. Men for-

Fig. 46a-f (s. 644-48). H. B. Storcks forslag til kirkens 
istandsættelse 1882 (s. 643). Opstalter og snit, 1:300. 
Tegninger i Kolding Stadsarkiv. – H. B. Storck’s proposal 
for the refurbishment of the church in 1882.
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Fig. 47. H. B. Storcks forslag til kirkens istandsættelse 1882 (s. 643). Farvelagt plan visende ændringer, 1:300. Kalke 
i NM. – H. B. Storck’s proposal for the refurbishment of the church in 1882.
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slaget var dyrt, det ville koste 125.000 kr. og stød-
te derfor på modstand i byrådet. En forespørgsel 
til Kultusministeriet i sept. 1882, om man kunne 
regne med et ‘klækkeligt tilskud’ til restaurerin-
gen, blev afslået, hvorfor Storcks projekt ikke i 
første omgang blev til noget.16 Dog afkøbte man 
ham tegningerne for 1.000 kr., hvorved de blev 
kirkens ejendom. Da projektet alligevel gennem-
førtes 1886, var det i en reduceret skikkelse til ca. 
70.000 kr. og under ledelse af arkitekt Vilhelm 
Ahlmann.

J. A. HANSENS ARBEJDER 1885. Inden kir-
kens ombygning ved Ahlmann 1886 var der 
dog allerede den foregående sommer indledt 
en ‘uautoriseret’ istandsættelse af skib og kapeller. 
Denne forkludring af byggesagen var præget af 
både myndighedernes tøven og af et utålmodigt 
men uenigt byråd. Efter at H. B. Storcks forslag 
var skrinlagt, ønskede et flertal at lade kirken om-
bygge efter Winstrups langt billigere forslag. Han 
blev derfor rykket for et fornyet overslag i august 
1884 og igen i januar 1885,16 men holdt sig til-
bage på grund af sygdom og vel også, fordi han 
følte sig underlegen i forhold til H. B. Storck.
 Uden Winstrups accept og uden myndighe-
dernes godkendelse igangsatte kirkeinspektionen 
i maj 1885 en udvendig istandsættelse af skib og 
kapeller under ledelse af den lokale murermester 
J. A. Hansen, der efter at have konfereret med 
bygningsinspektøren selv udarbejdede tegnin-
ger og overslag. Hansens tegninger kendes kun 
via referencer, men de synes i det væsentligste at 
have svaret til Winstrups forslag (jf. fig. 43 og 45). 
Vinduerne skulle have spidsbueform, og der var 
foreslået påhæftede ‘gavle’ over langsidernes ind-
gangspartier og en buefrise mellem pilastrene.148 
Arbejdet, der skulle give kirken nye teglstensfa-
cader i en middelalderlig klædedragt, gik således 
i gang, uden at der var taget stilling til korets og 
tårnets fremtidige udseende.
 J. A. Hansens byggearbejder blev dog snart brem-
set af Kultusministeriet efter en indberet ning fra 
Det særlige Kirkesyn. To af dets tre medlemmer 
(J. J. A. Worsaae og J. D. Herholdt) konstaterede 
ved et besøg i juli – undervejs til Ribe – at partier 
af ydermurene var ‘afhuggede indtil én stens tyk-

kelse’, at en ny granitsokkel var ved at blive lagt, 
og at man havde påbegyndt opmuringen af en ny 
skal af røde teglsten.149 Om Hansens tegninger 
udtalte Worsaae og Herholdt 11. aug. 1885, at de 
i høj grad røbede ‘mangel på arkitektonisk ud-
dannelse’. De henviste i stedet til Storcks ‘i man-
ge henseende interessante’ forslag, der (selvom 
det af økonomiske grunde ikke kunne realiseres 
i sin helhed) dog kunne danne grundlag for en 
istandsættelse. Storck ville ‘bedre end nogen an-
den’ være i stand til at udarbejde nye detailteg-
ninger.150

 Der foregik herefter ‘gentagne mundtlige for-
handlinger’ mellem kirkeinspektionen i Kolding 
og arkitekt H. B. Storck, som dog kun ville over-
tage opgaven, hvis der blev foretaget en ‘nedbry-
delse og genopførelse af det allerede vidt frem-
skredne restaureringsarbejde’. Det ville betyde 
en merudgift på 10.000 kr., og så stort et beløb 
kunne man ikke skaffe. På forslag af kultusmi-
nister Jacob Scavenius blev det videre arbejde 
fra efteråret 1885 derfor overdraget til Vilhelm 
Ahlmann (1852-1928).151 Den unge arkitekt, der 
netop havde etableret tegnestue i Århus, havde 
været Storcks konduktør under restaureringen af 
Stubbekøbing Kirke 1881-82. Han blev nu bedt 
om at fremkomme med et forslag til arbejdets 
fuldførelse, hvilket snart forelå.
 Et flertal i kirkeinspektionen gav i januar 1886 
sin tilslutning til Vilhelm Ahlmanns forslag til en 
restaurering af den samlede kirke, der herefter 
blev godkendt af ministeriet. Forinden havde 
Det særlige Kirkesyn (J. D. Herholdt, F. Meldahl 
og Heinrich Hansen) udtalt, at selvom det var be-
klageligt, at Storcks forslag ikke var lagt til grund 
for kirkens restaurering i sin helhed, så måtte man 
dog tilråde, at Ahlmanns tegninger blev fulgt, idet 
de ‘efter omstændighederne’ syntes at løse opga-
ven ‘på en særdeles tilfredsstillende måde’.152

 Herefter kunne arbejdet genoptages 26. april 
1886.153 Byggeriet gennemførtes på rekordtid og 
kom i alt til at koste ca. 70.000 kr. Det ny kor 
blev indviet 12. dec. samme år, og 22. dec. fandt 
afleveringsforretningen sted. Det fuldførte re-
staureringsarbejde, tårnspiret indbefattet, blev på 
Vilhelm Ahlmanns vegne afleveret af hans kon-
duktør, arkitekt Johan Chr. Fussing, Kolding.16
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VILHELM AHLMANNS KIRKE. Der kendes 
kun en enkelt tegning fra Ahlmanns hånd (fig. 48); 
men en sammenligning mellem det færdige resul-
tat og H. B. Storcks projekt fra 1882 viser, at han i 
hovedtrækkene har fulgt sin lærermesters forslag: 
et nyt kor af samme højde som skibet og med én 
lang rygning samt hertil et forhøjet tårn med et 
højt, slankt spir. Af økonomiske grunde har Ahl-
mann dog foretaget ikke ubetydelige ændringer i 
det foreliggende forslag. Skibet bevarede sine tegl-
hængte tagflader, og hermed bortfaldt også den 
gennemløbende kløverbladsfrise, som efter Stor-
cks plan skulle forbinde det forhøjede kor med 
skibet. I stedet lod Ahlmann facaderne smykke 
med en trappefrise, der også er brugt i tårnet. Ko-

rets seks høje stavværksvinduer (med glasmosaikker, 
jf. s. 658) gennemførtes efter Storcks idé og ligele-
des de høje stræbepiller, mens skibet og kapeller-
ne måtte nøjes med spidsbuede vinduer med stø-
bejernsrammer mellem kun svagt fremtrædende 
lisener. Dog beholdt han i ombygget stand de to 
diagonalt stillede piller i sydkapellets hjørner og 
pillen ved skibets sydvesthjørne. Skibets forholds-
vis enkle vinduer blev til barokinteriørets fordel, 
her ville stavværk have forstyrret det barokke 
rum. De to kapeller fik nye gavltrekanter med små 
tinder efter Storcks forslag; derimod bortfaldt de 
foreslåede portaler i kapellerne og ligeledes cir-
kelvinduerne. Barokkirkens sidedøre blev tilmuret 
og erstattet af vinduer, en beslutning, der dog først 

Fig. 48. Vilhelm Ahlmanns forslag til kirkens ombygning. Kirken med dens omgivelser set fra syd. Efter Illustreret 
Tidende 1886-87 (s. 651). KglBibl. – Vilhelm Ahlmann’s proposal for the rebuilding of the church.
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Fig. 49. Kirkens indre set mod øst. Foto Stender o. 1918. KglBibl. – The interior of the church viewed towards the east, c. 
1918.
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blev truffet i løbet af sommeren 1886.16 Herefter 
har kirken kun én hovedindgang, nemlig en por-
tal i tårnets vestside. Sakristiet fik nye åbninger og 
nyt halvtag, men blev indvendig ladt urørt.
 Efter ombygningen fremtræder kirken overalt 
i en dragt af røde munkesten, der rejser sig over en 
fornyet granitsokkel med skråkant. Facaderne i skib 
og kapeller er mestendels nye, idet Søndre Kapel 
dog som nævnt efter afbankning af gammel puds 
har bevaret store partier af middelalderligt mur-
værk, ligesom der i skibets nordside indgår dele af 
barokkirkens mur (munkesten i krydsskifte).
 Indvendig er korets højtsiddende hvælv, som 
foreslået af Storck, muret som replikker af de 
gamle. Med den nye, høje og spidse korbue er der 
skabt umiddelbar kontakt mellem kor og skib, og 
indsynet til altertavlen lettes af, at korets gulv er 
hævet med tre trin.

TÅRNET (fig. 13) er i sin nye skikkelse og med 
sit imposante spir helt klædt i Storcks dragt. Ved 
ombygningen og forhøjelsen af det gamle tårn 
(jf. s. 621) fulgte Vilhelm Ahlmann 1886 samvit-
tighedsfuldt sin lærermesters tegninger (jf. fig. 
46-47), der kun er afveget på mindre punkter: 
Den foreslåede kløverbladsfrise er som på den 
øvrige bygning erstattet af en trappefrise, og til 
en markering af de nye etager er facaderne midt-
vejs forsynet med endnu en bæltegesims. Inden 
forhøjelsen blev murene nedtaget indtil bunden 
af øverste etage (det tidligere klokkestokværk), 
og herover er opført en ny mellemetage og 
over denne et højt klokkestokværk. Facaderne 
er overalt (også på trappehuset) skalmuret med 
røde sten, og ved de vestre hjørner er opført høje, 
diagonalt stillede stræbepiller, der når næsten til 
den nye klokkeetage. Det nye tårn måler 28 m til 
murkronen mod det gamle tårns kun 19 m. Med 
spiret er tårnet nu i alt 53 m højt.
 Kirkens hovedindgang i tårnets vestside er 
udformet som en spidsbuet, mangefalset portal. 
Den øvre mellemetage indeholder kirkens ur-
værk, der til de tre sider har store runde urskiver 
(jf. s. 722). Klokkestokværket, der hæver sig frit 
over kirkens rygning, har til alle sider tvilling-
glamhuller i et spidsbuet, falset spejl. De flankeres 
foroven af cirkelblændinger med pudset bund, sva-

rende til runde blændinger øverst i kapellernes 
gavle.
 Det slanke, ottekantede og kobbertækte spir er 
over tagfoden forsynet med små firsidede hjør-
nespir, der indgår som en del af spirkonstrukti-
onen. Midtvejs brydes spirets flader af fire små 
‘kviste’, hvis gavlspidser ligesom hjørnespirenes 
er afsluttet med kugler. Selve spiret afsluttes med 
en stang, 5 m høj, der over en stor kugle og en 
vindfløj krones af et kors.
 Med det ombyggede tårn fik kirken ‘et ud-
seende, som byen kunne være bekendt’.154 Det 
er som det lidt yngre tårn ved Vejle Skt. Nikolaj 
Kirke (jf. s. 108-09) inspireret af tysk arkitektur, 
der i disse år tjente som forbillede for danske ar-
kitekter.155

KIRKEN EFTER 1886

I det ydre fremtræder kirken i dag stort set i den 
skikkelse, den fik 1886, idet der dog 1932 og 1957 
er tilføjet hhv. et ligkapel og et venteværelse ved 
korets og tårnets nordside (jf. ndf.). Der er indlagt 
elektrisk lys 1899, og 1908 blev kirkens første var-
meanlæg i Søndre Kapel (fra 1874) afløst af et nyt 
med fyrkælder under Nordre Kapel. 1950 færdig-
gjorde man nye glasmalerier i korets store vinduer, 
efter at †glasmosaikker var blevet delvist ødelagt 
ved bombesprængning 1945 (jf. s. 656). I sakristiet 
er 1969 indrettet et toilet og opsat et tømret vind-
fang inden for yderdøren (ar kitekt Helge Holm).
 Ved en hovedrestaurering 1975-77 ved arkitekt 
Rolf Graae fik kirken gulvvarme og en gulvbe-
lægning af Ølandsfliser.92

LIGKAPELLET i hjørnet mellem koret og Nor-
dre Kapel (jf. fig. 50) er opført 1932 efter tegning 
af arkitekt Ernst Petersen. Den lille tilbygning 
er af teglsten i munkestensstørrelse og dækket 
af et halvtag. Rummet, der har fladt loft, får lys 
gennem et vindue i øst, og der er adgang via en 
fløjdør i nord. I muren over denne er indsat en 
indskrifttavle fra 1591, der oprindelig har siddet i 
det nedbrudte †benhus (jf. s. 630 og fig. 37). Ved 
opførelsen af ligkapellet, der nu bruges som op-
lagringsrum, sløjfedes et vindue i korets nordside 
og ét i kapellets østside.

41
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TILBYGNINGEN ved tårnets nordside med 
udnyttet tagetage er fra 1957 og opført efter 
tegning af arkitekt Helge Holm. Også den har 
halvtag og er bygget af de samme materialer 
som den øvrige kirke. Stueetagen, hvortil der 
er adgang via en gennembrudt dør fra tårnrum-
met, tjener som dåbsventeværelse med toilet. Tag-
rummet er indrettet som kontor for organisten, 
og hertil kommer man via den tømrede trappe 
i tårnrummet.

TEMATISKE OVERSIGTER

GULVENE dækkes siden 1975-76 af Ølandsfli-
ser, der har afløst en belægning med teglsten. Un-
der stolestaderne er der trægulv.
 †Gulve af teglsten (mursten) omtales i rigt mål i 
regnskaberne. Just pottemager lagde 1591 et parti 
gulvfliser (‘astrag’) på lensmand Caspar Mark-
danners befaling, og 1608 leverede også Lydike 
pottemager nogle fliser til gulvet (jf. gravflise nr. 

Fig. 50. Kirken set fra nordøst. Foto AM 2006. – The church viewed from the north east.



655OMBYGNINGEN 1885-86 OG TIDEN HEREFTER

5). Fra Peder Tomasen i Flensborg modtog man 
1639 400 gulvfliser til korets gulv (‘altergulvet’). 
Gangene i skib og kor, undtagen ‘den brede tvær-
gang’, blev 1733 repareret af murermester Ewald 
Wichmann. Efter begravelsernes ophør 1805 
blev de åbne begravelser efterhånden fyldt op 
med jord og belagt med fliser. Gulvet i koret blev 
1861 lagt med ‘hvide og blå’ fliser.15 De lå, indtil 
gulvet 1886 blev forhøjet i forbindelse med ko-
rets ombygning.

TAGVÆRKERNE over kirke og tårn er alle af 
fyr og fornyet i takt med kirkens nybygning og 
ombygning 1753-58 og 1886. Skibets store tag-
konstruktion, der hviler på de langsgående arka-
deovermure, er som nævnt af pommersk fyr, ind-
købt i Stetin 1753 (jf. s. 638). Heri ses endnu den 
skrå tagflade, der indtil 1886 dannede afslutning 
mod øst, og hvortil tagværket over det forhøjede 
kor nu slutter sig.
 Det middelalderlige †tagværk over det nedbrud-
te skib har efterladt et aftryk i tårnets østmur (der 
er en fortykkelse af skibets gamle vestgavl). Tag-
sporet viser, at det store sadeltag har været af en 
konstruktion med krydsende bånd (jf. fig. 24 og s. 
616). I skibets nuværende tagværk, fra 1750’erne, 
består de øverste hanebjælker (i alt 19 korte tøm-
merstykker) af genanvendt egetømmer, der må være 
udskåret af spærene fra et ældre †tagværk. Dette 
tømmers fældningsår er dendrokronologisk date-
ret til o. 1555 (jf. ndf.), og det pågældende tagværk 
må altså være lagt op kort tid efter. Tappede og 
bladede samlinger i det genbrugte egetømmer (fig. 
228) synes at vise, at også dette tagværk har haft 
krydsbånd.

TAGBEKLÆDNING. Tagene dækkes overalt af 
vingetegl, undtaget tårnet, der er tækket med 
kobber.

 Regnskaberne omtaler i ældre tid gentagne for-
nyelser af tegltagene og af de skotrender af bly, der 
fandtes mellem skibet og de to kapeller og mel-
lem sakristiet og Søndre Kapel. I forbindelse med 
en større udskiftning af tagene 1591-92 blev der 
indkøbt 9.000 tagsten og dertil 300 ‘blege sten’, 
som blev glaseret af Lykke (Lydike) pottemager, 
før ‘de kom på kirken’ (jf. gravflise nr. 5).156 De 
glaserede sten har formodentlig været brugt til 
at danne mønstre i tagbelægningen. Således ses på 
Resens prospekt 1677 (jf. fig. 5) et stort kors på 
skibets søndre tagflade. 1624 solgtes 400 ‘hule sten’ 
(munke og nonner), som havde ligget på koret.

OPVARMNING. Kirkens varmeinstallation med 
radiatorer langs væggene er siden 1953 tilslut-
tet byens fjernvarmesystem. Ved restaureringen 
1975-77 blev varmeledningerne nedlagt i kana-
ler i gulvene.
 †Opvarmning. Kirkens ældste varmeanlæg fra 
1874 bestod af to ovne i Søndre Kapel og var en 
gave af stadshauptmand J. S. Borch, Kolding. Det 
blev leveret af fabrikant Schuldt i Altona og valg-
tes af kirkeinspektionen, efter at man havde be-
set et lignende anlæg i Mariakirken i Flensborg. 
Efter opsætningen blev apparaterne bronzeret, 
og der anbragtes en inskription med donators 
navn.16 For at kamuflere skorstenen blev kapellet 
1876 forsynet med en ny gavltrekant (jf. s. 625). 
Anlægget afløstes 1908 af et nyt med fyrkælder 
under Nordre Kapel (arkitekt Andreas Hagerup), 
der fungerede indtil 1953.

DENDROKRONOLOGISK UNDERSØGEL-
SE. En analyse 2007 ved Nationalmuseets Na-
turvidenskabelige Undersøgelser af egetømmer, 
genanvendt som hanebånd i skibets tagværk (jf. 
ovf.), gav som resultat, at de pågældende træer er 
fældet o. 1555.157

41*



656 KOLDING SKT. NIKOLAJ KIRKE

Oversigt. Glasmalerierne i de store korvinduer er udført 
efter forslag af maleren Kræsten Iversen og færdiggjort 
1950. De afløste tyskfremstillede (†)glasmosaikker fra 
1886, der blev delvis ødelagt ved bombesprængning 
1945, og hvoraf bevarede *ruder er indsat i kapellet på 
Gamle Kirkegård. Et glasmaleri i sakristiet af maleren 
Johan Vilhelm Andersen er fra 1964.

1) 1945-50. Udsmykningen af korets fem store, 
spidsbuede vinduer, 9 m høje, ledsages i det østre 
vindue (jf. fig. 51) af indskriften: »Kirkens Korvin-
duer ødelagdes 1945 ved Bombeskade. Sct. Ni-
colai Menighedsraad overdrog Kræsten Iversen at 
udføre nye. Arbejdet fuldførtes 1950«.

Fig. 51. Glasmaleri i koret, udført af Kræsten Iversen 1945-50. Udsnit af østre vindue. 
Israelitternes overgang over Det røde Hav med indskrift og vers af digteren Mads 
Nielsen (s. 657). Foto AM 2007. – Stained glass in the chancel by Kræsten Iversen 1945-50. 
The passage of the Israelites over the Red Sea.

GLASMALERIER
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 Motiverne, der er valgt af Kræsten Iversen i 
samråd med kirkens daværende præst, Peter Tobi-
assen,158 består dels af et teologisk, frelseshistorisk 
program, dels (i det østre vindue) af en håndfast 
kommentar til den netop afsluttede krig og de 
tyske hæres nederlag, lignet med ægypternes un-
dergang i Det røde Hav og ledsaget af et vers 
af digteren Mads Nielsen. Billederne skal efter 
kunstnerens eget udsagn læses fra vest mod øst. 
De to vestre vinduer viser menneskelivet under 
‘syndens kår’ (nord) og ‘dødens kår’ (syd), de to 
følgende vinduer de kristne lægemidler og sakra-
menter, Dåben (nord) og Nadveren (syd), mens 
det østre (og midterste) som det centrale motiv 
har den tronende Kristus. Vinduerne indeholder 
hver tre scener med et hovedmotiv i midten (4×3 
ruder), som billederne herover og herunder (hver 
3×3 ruder) forholder sig til.
 Vestre vindue i nord viser i hovedfeltet Synde-
faldet; herover Uddrivelsen af Paradiset og her-
under Dansen om Guldkalven.
 Vestre vindue i syd (fig. 52) viser i hovedfeltet 
Kain, der har dræbt sin broder Abel, hvis død be-
grædes af Eva og Adam. Herover Lots hustru, der 
ser tilbage mod Sodoma, og herunder tre apoka-
lyptiske ryttere, idet den fjerde, ham på den hvide 
hest, er udeladt.
 Midterste vindue i nord har som hovedmotiv 
Jesu Dåb; herover Noah, der sammen med dyrene 
stiger ud af Arken, og nederst Jesus, der velsigner 
børnene.
 Midterste vindue i syd har som hovedmotiv 
Nadverens indstiftelse; herover Isaks Ofring og 
nederst den gammeltestamentlige præst Melkise-
dek, der bringer brød og druer til Abraham.
 I det østre vindue er det midterste og øverste 
billede komponeret sammen i Jakobs Drøm og 
Himmelstigen, ad hvilken engle stiger op til den 
tronende Kristus i mandorla, øverst. Motivet ne-
derst i vinduet (fig. 51), Israelitternes overgang 

Fig. 52. Glasmalerier i koret, udført af Kræsten Iver-
sen 1945-50. Vestre vindue i syd. I midtfeltet Broder-
mordet, herover Lots hustru og derunder tre af de fire 
apokalyptiske ryttere (s. 657). Foto AM 2007. – Stained 
glass in the chancel by Kræsten Iversen 1945-50. In the mid-
dle panel Cain and Abel. Above: Lot’s Wife. Below: three of 
the Four Horsemen of the Apocalypse.
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over Det røde Hav, er som nævnt en påmindelse 
om besættelsen og tyskernes nederlag: Moses 
med løftet hånd byder vandet vende tilbage for 
at opsluge den ægyptiske hær. For hans fødder ses 
druknede ægyptere, ledsaget af en indskrift, der er 
et vers af Mads Nielsen:

»Efter Danmarks onde Aar
gav os Gud en Maj med Freden.

Riger blomstrer og forgaar,
Jesu Kristi Rige staar

Og skal staa i Evigheden«.159

2) 1964. I sakristiets østre vindue er 1964 indsat 
et glasmaleri, Julenat, udført efter forslag af Johan 
Vilhelm Andersen (jf. fig. 107). Vinduet, der viser 
Maria og Josef med barnet samt hyrderne og de 
hellige tre konger, er nederst signeret »KF« for 
glarmester Knud Fledelius og »JA – 64« for Johan 
(Vilhelm) Andersen 1964.
 (*)Glasmalerier, 1886, i korets vinduer, øjensyn-
lig udelukkende med dekorative motiver, er efter 
1945 indpasset i vinduerne i ligkapellet på Gamle 
Kirkegård. Ruderne, der er fremstillet i ‘en an-

stalt for glasmalerier i Tyskland’,160 blev beskadi-
get ved en bombesprængning 19. marts 1945, der 
ødelagde tre af korets fem vinduer.161

 †Glasmalerier, 1637, to våbenskjolde. Blasius 
glarmester betaltes 1637 for at ‘brænde to af 
lensmandens våbener i glas’ og for at forbedre et 
vindue med bly og tin.15 De to skjolde må have 
vist lensmand på Koldinghus Ernst Normands 
fædrene og mødrene våbener, Normann og von 
Kalden.

†KALKMALEDE DEKORATIONER

1) Malermester Burchardt malede 1879 hvælvin-
ger, piller og vægge ‘i forskellige nuancer i kom-
positionsfarver’ (jf. fig. 106).16

 2) En kalkmalet indskrift (jf. fig. 49) fra o. 1886, 
over åbningen til koret og udført med store ma-
juskler, havde følgende ordlyd: »Der kommer 
ingen til Faderen uden ved mig« (Joh. 14,6). 
Indskriften, der var ledsaget af en medaljon med 
Jesumonogram, blev overkalket 1958.



OVERSIGT. Kirken har et rigt og værdifuldt inventar 
fra alle sine århundreder. Det senmiddelalderlige inventar 
omfatter en prægtig *messehagel (nr. 1, nu i Museet på 
Koldinghus), et stort korbuekrucifiks, 12 (†)korstole 
fra 1520, samt vistnok en stor sengotisk *højaltertavle, 
der nu findes i Egtved Kirke (Jerlev Hrd.). Fra katolsk 
tid stammer endvidere den såkaldte Svenskeklokke, 
der synes at være kommet til byen som krigsbytte fra 
Kalmarkrigen 1611-13.

 Den væsentligste del af inventaret stammer dog fra 
renæssancetiden. Hovedstykkerne er skænket af lensman-
den Caspar Markdanner, således den prægtige og teolo-
gisk interessante altertavle fra 1589 og prædikestolen fra 
1591. Lidt senere er den sjældne kalkstensfont, der skyl-
des den stedlige slotsbilledhugger Claus Lauritzen 1619, 
dens rigt udskårne himmel fra 1636 og et dåbsmaleri, 
som er skænket til opsætning ved fonten af slotsskri-
ver Henry Splet 1626. Fra Christian IV’s tid stammer 

INVENTAR

Fig. 53. Indre set mod øst. Foto AM 2006. – Interior viewed towards the east.
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også et (†)korgitter, der er skænket 1638 af apotekerske 
Margrethe Reiminck, to lysekroner (nr. 1-2), to lyse-
arme (nr. 1-2) og to klokker (nr. 2-3), som skyldes den 
stedlige Adam Nielsen grydestøber: Stormklokken (nr. 
2) fra 1613 og Bønklokken (nr. 3) fra 1615.
 Også en del af det mindre udstyr går tilbage til renæs-
sancetiden, således en *alterkalk fra 1581 (nr. 1), der er 
en gave fra slotsskriver Jokum Arps hustru Anna (nu i 
Museet på Koldinghus), og den såkaldte Valkendorfs mes-
sehagel fra o. 1600, der oprindelig hørte til i Slotskirken.
 En betydelig del af det mindre inventar tilhører ba-
roktiden. Endnu en alterkalk (nr. 2) er skænket 1677 
af borgmester Rudolf Faust, mens en *alterkande (i 
Museet på Koldinghus) og en oblatæske begge er ud-
ført af Hans Buch, Kolding, den første som en gave 
fra rådmand Hans Hansen Mouritsen 1677, den anden 
fra klokkeren Salomon Jacobsen Lund 1683. En lyse-
krone (nr. 3) er fornyet 1672 på bekostning af Niels 
Andersen Bøgvad, mens en anden (nr. 4) er skænket 
o. 1670 af oberst Poul Beenfeldts enke Margareta. Et 
alterklæde og en messehagel, begge med årstallet 1719, 
stammer fra Slotskirken, mens alterstagerne (nr. 1) ef-
ter en kringlet tilblivelseshistorie er leveret 1739 af 
August Christian Schramm i Lübeck. Endelig stammer 
en pengeblok fra kirkens store ombygning 1753-58, 
måske også et barokkrucifiks (nr. 2).
 1700-tallet i øvrigt repræsenteres ved malerier af sog-
nepræst Carsten Volquartz og hans hustru Margrethe 
fra o. 1775, 1800-tallet af tolvklokken, der er skænket 
1840 af Jens Peter Wissing, og en lysekrone fra 1880, 
som bærer navnet på den samme Jens Peter Wissing 
(posthumt) og på S. Svensson som kirkens værger.
 Farvesætning og istandsættelser. Kirkerummet har fået 
sit nuværende udseende ved den seneste istandsættelse 
1975-77, da størstedelen af det historiske inventar blev 

istandsat og en successiv behandlig af det øvrige sattes i 
værk. Interiøret præges af en rig renæssancekolorering, 
der er mest autentisk på altertavlen. Særlig må fremhæ-
ves inventarets fine malerier fra Christian IV’s tid, som 
suppleres af yderligere en række på epitafierne. Der 
kan ikke med sikkerhed knyttes malernavn til nogen 
af arbejderne, men det er nærliggende for altertavlens 
vedkommende at nævne den Hans Kjær (Paludanus), 
‘kongelig majestæts maler’, der døde 1590 og har sit 
lille epitafium (nr. 6) fra 1616 i koret. For maleriet på 
epitafium nr. 4 fra 1599 har Jyllands store renæssance-
maler, Lauritz Andersen Riber, været bragt i forslag. 
Det nyere inventar er farvesat i dæmpede toner med 
en forkærlighed for blankt træ.
 Allerede 1560 fik kirken et †orgel, og i løbet af de 
følgende årtier indsattes der †stoleværk, som på vanlig 
købstadsvis var indrettet standsbevidst med kongens og 
lensmandens stole forrest, efterfulgt af ‘borgmestre, råd-
mænd og øvrige borgere efter rang og stand’. Forment-
lig 1638, da kirken som nævnt fik et højt (†)korgitter, 
gav man prædikestolen en usædvanlig plads midt oven 
på dette; en placering, der bl.a. har haft et sidestykke i 
kirken i Kristianstad i Skåne. Fra tiden o. 1700 begyndte 
stolestadernes rangorden at opbrydes, idet flere af byens 
bedre familier nu indrettede sig kabineagtige ‘lukkede 
stole’ med vinduer, gennem hvilke de kunne overvære 
gudstjenesten i fornem afsondrethed. De lukkede stoles 
tal blev dog aldrig stort; 1746 angives det til otte.
 Kirkens delvise nybygning herefter medførte også for 
inventarets vedkommende en omfattende restaurering 
1753-58. Forud herfor blev skibet tømt for alt, hvad der 
kunne være i vejen eller tage skade: Døbefonten, orglet 
med urskiven, prædikestolen, stoleværket, ‘de små og de 
store epitafier’, de åbne begravelser ‘med deri stående 
ligkister’, ja selv ligstenene på gulvet.129

Fig. 54. Alterklæde, 1719, erhvervet 1780 fra Slotskirken på Koldinghus (s. 661). Foto AM 2006. – Altarcloth, 1719, 
acquired in 1780 from the Castle Chapel at Koldinghus.
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 I det nyopførte skib kunne der opsættes fire nye 
†stolerader og dertil to rækker i hvert af kapellerne. 
Hertil kom et nyt †pulpitur i vest med et nyt †orgel 
(nr. 2), til hvis facade biskop Brorson forfattede et min-
dedigt over restaureringen. Til Karl malers nystaffering 
af prædikestolen anskaffedes 1756 125 bøger guld og 
sølv. 1757 var det stoleværkets tur, og 1760 kunne ma-
lerne Hans Jepsen, Carl Mertzrath og R. D. Brockman 
tage sig af den resterende nye som gamle indretning, 
herunder også epitafierne.162

 1780 kom der en aftale i stand, hvorved man af 
Slotskirken på Koldinghus lånte flere værdifulde mes-
setekstiler, således alterklædet fra 1719 og to messehag-
ler fra o. 1600 og 1719 (nr. 2-3).163 Lånet betød, at disse 
stykker blev skånet for Slotskirkens brand 1808, og at 
de kunne beholdes i Skt. Nikolaj Kirke.
 1815 blev Nordre Kapel ved en mur udskilt fra kir-
ken og indrettet til skole; foran muren fik døbefonten 
sin plads. Efter 1781 og 1819 at have afprøvet mulig-
heder for en flytning af prædikestolen (med prøvepræ-
dikestole!), tog man endelig 1823 prædikestolen ned 
fra korgitteret og opsatte den på den østligste pille i 
nordsiden. Af gitret bevaredes et stykke, der blev opsat 
som skranke imellem koret og sakristiet.
 1833 skænkede kirkens velgører, købmand Jens Pe-
ter Wissing, et alterklæde med Frederik VI’s mono-
gram, en †alterdug samt et †fløjlsbetræk til prædike-
stolen. Og i de følgende år fulgte nye gaver såsom en 
alterskammel, en præsterækketavle (nr. 1), en forbed-
ring af orglet (†nr. 2), en klokke (nr. 4) og (posthumt) 
en lysekrone (nr. 5). 1846 fik Wissing til gengæld, som 
anerkendelse af sine mange gaver til kirken, et særligt 
†hæderssæde.
 1838 gjorde en donation fra Wissing det muligt, at 
Horsens-maleren A. F. Dyring malede altertavlen; 1840 
overstrøg han stolene med oliefarve. Og da inventa-
ret 1852 stod over for en generel oppudsning, valgte 
man efter arkitekt N. S. Nebelongs råd en lys stenfarve. 
1858 blev Nordre Kapel atter inddraget i kirken og fik 
i hovedsagen stole, der blev hentet andetstedsfra i kir-
ken. Ved samme lejlighed fik prædikestolen og døbe-
fonten deres nuværende pladser (jf. fig. 106), lige som 
der anskaffedes et nyt orgel (†nr. 3), der var bygget af 
Demant & Søn, Odense.
 1876 ønskedes kirkens stole malet i samme brune 
farve som korstolene og orglet, da deres hvide var ‘van-
skelig at holde ren på grund af osen fra den nye var-
meindretning’. Efter at man havde fjernet stolenes døre 
fik de derfor en egetræsfarve, som med ombygningen 
1885-86 kom til at brede sig over næsten alt inventaret.
 1893 gennemførte professor Magnus-Petersen den 
tidligste antikvariske istandsættelse, der gav altertavlen 
og prædikestolen deres nuværende udseende. 1908 
blev de eksisterende stolestader indsat, og med restau-
reringen 1975-77 har kirkens indre fået sin nuværende 
fremtræden.

ALTRE OG ALTERKLÆDER

Alterbordet er fra 1885-86, muret med udvidende 
panelstykker, 227×115 cm, 100 cm højt, opsat 
215 cm fra korets østvæg. Bagsiden, nu med to 
indmurede bokse, er brunmalet, siderne i øvrigt 
dækket af alterklædet. Fra et ældre †alterbord, høj-
alterets eller eventuelt Helligkorsalterets, stam-
mer muligvis en kalkstensplade, der siden o. 1595 
har tjent som gravsten (nr. 7) over lensmanden 
Caspar Markdanners søn Christian.164 Dens ene 
langkant har en hulkel, der godt kunne have mar-
keret undersiden af et forsidefremspring på en 
gotisk alterbordsplade. Behugningen synes dog 
lovlig grov til formålet, og stenens andre sider må 
i givet fald være en del behugget i forbindelse 
med en omdannelse til gravsten.
 †Sidealterbord(?). Ved døbefontens opstilling 1619 
måtte der fjernes ‘noget på muren’.15 Under for-
udsætning af, at stedet var fontens senere kendte 
i sidealternichen syd for korbuen, er det sandsyn-
ligt, at det fjernede var et middelalderligt sideal-
terbord.165

 Alterklæder. 1) 1719, af rødt fløjl med Frede-
rik IV’s kronede spejlmonogram over årstallet 
»Anno 1719« (fig. 54). Det tykke broderi, i guld, 
sølv, rødt, grønt, brunt og hvidt, omfatter et sno-

Fig. 55. Elefantordenen, udsnit af alterklæde fra 1719 
(s. 662, jf. fig. 54). Foto AM 2006. – The Order of the 
Elephant, detail of altarcloth from 1719.

INVENTAR · ALTRE OG ALTERKLÆDER 
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et skriftbånd med kongens valgsprog i versaler: 
»Dominus mihi adiutor« (Herren er min hjæl-
per). Monogrammet, med en fint broderet Ele-
fantorden hængende nederst (fig. 55), indrammes 
af bånd med guldagramaner. Klædet dækker til-
lige bordets kortsider.
 Alterklædet var oprindelig, lige som en tilsva-
rende messehagel (nr. 3), skænket til Slotskirken 
på Koldinghus. Herfra blev den og messehagelen 
1780 udlånt til Skt. Nikolaj Kirke og overlevede 
derved slotsbranden 1808.166 Alterklædet, der har 
et sidestykke i Skt. Hans Kirke i Odense (DK 
Odense 1347), er konserveret 2001.
 *(†)2) (Fig. 56), 1833, skænket af agent J. P. Wis-
sing (jf. s. 661).52 Klædet, hvoraf kun midtstykket 
er i behold (106×47 cm), er af rødt fløjl og har 
midtpå broderet i guld og sølv Frederik VI’s mo-
nogram over årstallet »1833«. Siden o. 1890 i Mu-
seet på Koldinghus (inv.nr. 159). Stykket blev 1905 
anbragt i glas og ramme, men er siden udtaget.
 3) (Fig. 57), o. 1875, af rødt fløjl med kors af 
guldagramaner og afsluttende frynser forneden. 
Under korset er broderet en palmegren krydsen-
de med en olivengren. Klædet, der synes omtalt i 

inventariet 1893, er nu indsat som ‘foring’ i præ-
dikestolens kurv. Her synes det at have afløst et 
ældre fra 1686 (jf. ndf.).
 †Alterklæder. 1666 solgte man et gammelt al-
terklæde og en tilsvarende hagel til Almind Kirke 
(Brusk Hrd.). 1683 havde kirken hele fire alter-
klæder, et gammelt sort, et tilsvarende med hvide 
striber samt et grønt og et rødt af fløjl. En af hag-
lerne, der var af kaffa, blev kasseret 1795.15 Det 
nævnte grønne alterklæde kaldtes 1860 gammelt 
‘med guld- og sølvkniplinger’.167 Et alterklæde 
med årstallet »1686« nævnes 184866 og endnu 
1924, da det brugtes som foring i prædikesto-
len (jf. alterklæde nr. 3).168 1924 opbevarede man 
dertil et ‘meget medtaget og tarveligt lærreds-
klæde’ med påtrykt mønster samt forbogstaver og 
årstal »NB – NPD 1708«, mens yderligere et var 
udlånt til missionshuset Bethel.168

 †Alterduge. 1833 gav J. P. Wissing sammen med al-
terklædet (*nr. 2) en smuk alterdug (jf. s. 661). I for-
året 1780 skænkede bispinde Margrethe Hedevig 
Bloch kirken en ‘damasks dug med kniplinger’.15

Fig. 56. Midtparti af *alterklæde fra 1833, skænket af 
J. P. Wissing (s. 662). Nu i Museet på Koldinghus. Foto 
AM 2006. – Middle section of *altarcloth from 1833, do-
nated by J. P. Wissing.

Fig. 57. Alterklæde, o. 1875, nu indsat som ‘foring’ i 
prædikestolen (s. 662). Foto AM 2006. – Altarcloth, c. 
1875, now inserted as ‘lining’ in the pulpit.
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ALTERTAVLER

Altertavlen (fig. 58) er et smukt og interessant 
stykke protestantisk kirkekunst, udført 1589 og 
opsat 1590 som en gave fra lensmanden Caspar 
Markdanner. Mens tavlen ved sin skærmagtige 

fladhed slutter sig til ældre luthersk tradition, gør 
højrenæssancen sig ikke mindst gældende i den 
arkitektoniske opbygning. Det tredelte storstyk-
kes felter flankeres af korintiske frisøjler, der har 
glatte skafter og prydbælter med beslagværk 
og englehoveder. De indre søjler hviler på po-

ALTRE OG ALTERKLÆDER · ALTERTAVLER 

Fig. 58. Altertavle, 1589, en gave fra lensmanden Caspar Markdanner og hans hustru Sofie Olde-
land (s. 663). Foto AM 2006. – Altarpiece, 1589, a gift from the Lord Lieutenant Caspar Markdanner 
and his wife Sofie Oldeland.
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stamentfremspring med rulleværk, og under de 
ydre afslutter en halvkuglebosse med volutbøjler. 
Postamentet har to felter, et øvre og et nedre, og 
i postamentvingernes rulleværk læses initialerne 
»CM« for Caspar Markdanner.
 Storstykket savner vinger, men kan eventuelt 
have haft det.169 Over storstykkets gennemlø-
bende frise danner en gesims med æggestav og 
tandsnit overgang til det smalle topstykke, hvis 
postament er udstrakt til hele gesimsens bredde. 
Postamentet brydes af uens brede fyldingsfrem-
spring yderst og under topstykkets to korintiske 
søjler, der kanter topfeltets arkadefylding. Dens 
kannelerede lisener med profilkapitæl bærer et 
glat bueslag med midtkonsol, mens sviklerne ud-
fyldes af beslagværk. Topstykkets frise og gesims 
svarer til storstykkets, og såvel topvinger som top-
gavl udgøres af rulleværk. Mens man i vingerne 
læser årstallet »Anno 1589«, ses i gavlen Caspar 
Markdanners navn og våben kronet af Fugl Fø-
nix med (fornyede) vinger.
 Altertavlens originale staffering er fremdraget 
og noget suppleret ved en istandsættelse, foretaget 
af Magnus-Petersen 1893 (jf. fig. 65). Grundfar-
ven er sort, der også danner bund for de mange 
forgyldte indskrifter på latin (versaler og antikva) 
og dansk (fraktur). Søjleskafterne står grå, og i øv-
rigt er anvendt grønt, rødt, blåt og sølv samt ikke 
ubetydelige mængder forgyldning på siraterne.
 Indskrifterne, på latin og dansk (oprindelig og-
så på tysk), er i det store og hele autentiske, men 
rummer enkelte ændringer og tilføjelser fra en 
istandsættelse 1838. De er for overskuelighedens 
skyld anført på dansk i en udtegning af altertav-
len (fig. 59), der kan sammenholdes med den ne-
denstående faktiske ordlyd.170

 Topfrisens latinske indskrift »Soli Deo Gloria« 
(Gud alene æren) har 1838 afløst den oprindelige 
tyske tekst: »Wie gar nicht sind alle Menschen 
die doch so sicher leben« (hvor er de dog ingen-
ting, de mennesker, der lever i sådan sikkerhed) 

(jf. ovf. indskrifttavler 1591 og 1593).120 I stor-
frisen findes stiftelsesindskriften: »Caspar Marck-
daner til Siøgaard som de(n) tid war Kong. Matss. 
Høffuitzmand paa Koldinghuus lod giøre denne 
Alter Taffle paa sin eigen bekostning Kolding 
Kircke til ære: Anno 1590«. Hertil er føjet: »Re-
staureret paa Kiøbmand I. P. Wissings Bekostning 
Aar 1838« (jf. s. 661).
 I topfeltet læses bibelhenvisningerne: »Mat: 
26. Marc: 14. Luc: 22. Pav: 1 Cor: 11« og der-
under Nadverens indstiftelsesord på latin (1 Kor 
11, 23-25): »Dominvs noster Iesvs Christvs …« 
(Vor Herre Jesus Kristus ...). De øvrige religiøse 
indskrifter er også på latin, i topstykkets posta-
ment med en efterfølgende dansk oversættelse. 
Her læses fra venstre: »In veritate comperi qvia 
… Nu befinder ieg i sandhed … Act. 10(,34)«, 
»Scitote qvoniam et vester Dominvs ...Vider at 
eders Herre ... Ef. 6 kol.3« (Ef. 6,9; Kol. 3,25) og 
»Siqidem patrem invocatis … Efterdi at I kalde 
paa den Fader … 1. Pet. 1(,17)«.
 Også storstykkets tre malerier er i det væsent-
lige autentiske, 157×82 cm, midtfeltets 157×127 
cm. De er udført efter forlæg af tre kobberstik 
fra 1578, »Kristi Opstandelse«, »Dyds-mønster« 
og »Kristi undere« af den nederlandske kunstner 
Hendrick Goltzius.171 Såvel stik som malerier 
udgøres af en stor central fremstilling, der hele 
vejen rundt kantes af en frise af medaljoner med 
otte små malerier og otte symboler og tegn samt 
latinske tekster, der skal uddybe forståelsen. Bort-
set fra en let forenkling i det søndre hovedbillede 
svarer fremstillinger og tekster i alt væsentligt til 
Goltzius’ stik. Småbilledernes læsning påbegyn-
des her foroven i midten og bevæger sig derfra 
venstre om.
 Storfeltets midtbillede (fig. 60) har overskriften 
»Resvrrectio Christi« (Kristi Opstandelse) og vi-
ser Kristus, der med rød flagrende kappe svæver 
ud af graven, bag hvilken man ser de lamslåede 
romerske soldater og i det fjerne Jerusalem by. 
Kristus planter sejrsfanen (Dannebrog) i døden, 
djævelen og det rygende helvedesgab, der lig-
ger afmægtigt for hans fødder. Scenen ses inde 
fra gravhulen imod indgangen, hvis lys danner 
en art strålekrans om Kristi hoved og krop. Op-
rindeligt var hele figuren indfattet af en endnu 

ALTERTAVLER 

Fig. 59. Altertavle, 1589 (jf. fig. 58), opmåling med an-
førelse af indskrifterne på dansk (s. 665) ved Tove Jør-
gensen. Efter Skt. Nikolaj Kirke i Kolding, 1987. – Altar-
piece, 1589 (cf. fig. 58), scale drawing citing the inscriptions 
in Danish by Tove Jørgensen. 
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Fig. 60. Kristi Opstandelse, maleri i altertavlens midtfelt efter stik af Hendrick Goltzius (s. 665). Foto AM 2006. 
– The Resurrection, painting in the middle panel of the altarpiece after an engraving by Hendrick Goltzius.
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mere markeret, mandelformet strålekrans ‘med 
skrigende gule farver’, som Magnus-Petersen an-
tog for sekundær og derfor fjernede.172 At den var 
oprindelig, fremgår bl.a. deraf, at den findes med 
på Goltzius’ stik.
 Småbillederne omkring opstandelsesbilledet vi-
ser scener fra tiden mellem Jesu død og Him-
melfart og derimellem symboler og tegn, der 
ligeledes har relation til hovedbilledet. Øverst 
ses i midten Nedtagelsen af Korset, der foregår 
som en nedhejsning i et stort klæde: »Et accepto 
corpore Ioseph involvit illvd in sidone mvnda. 
Math: 27(,59)« (Og Josef tog hans legeme og 
svøbte det i et rent lagen). Til venstre herfor ses: 
»Virga Mosi Exodi 4« (Moses’ Stav. 2 Mos. 4), 
til højre »Vermis. Psalm. 22« (Ormen). I venstre 
række ses fra oven Gravlæggelsen, »Et posvit 
illvd in monvmento svo novo … Math. 27(,60)« 
(Og lagde det i den nye grav …). Herunder vi-
ses »Scala Iacob. Genes: 28« (Jakobs Stige. 1 Mos. 
28(,12)), Vandringen til Emmaus, »Et factvm est 
dvm fabvlarentvr … Lvc: 24(,15)« (Og det skete, 
mens de samtalede indbyrdes) og Lysestagen af 
guld: »Candelabrvm avrevm. Exod: 25(,31-37)«. 
I nedre venstre hjørne vises Den vantro Thomas, 
der knæler foran Jesus og stikker fingeren i hans 
sidesår: »Deinde dicit Thomæ … Joh: 20(,27)« 

(Derefter siger han til Thomas …). I nedre række 
flankerer en lampe »Lampas Esaeæ 62(,1)« og to 
kranier (fig. 61) »Mors mortis. Ose: 13(,14)« (Dø-
dens død) en midtscene, der viser tilsynekomsten 
for disciplene »Et venit Jesvs et accipit panem … 
Ioan 21(,13)« (Så kommer Jesus og tager brødet 
…). I nedre højre hjørne fremstilles Himmelfar-
ten (fig. 61) med den midterste knælende apostel 
set lige bagfra: »Et cvm hæc dixisset … Actor: 
1(,9)« (Og da han havde sagt dette …). Herover 
ses Herrens navn på hebraisk »Nomen Domini. 
Malach 4(,2)« efterfulgt af Pinsen: »Sicvt me mi-
sit pater … Ioh 20(,21-22)« (Lige som faderen 
har udsendt mig …) og Jakobs stjerne: »Stella ex 
Jacob orta. Nvm: 24« (Stjernen udgået af Jakob, 
4 Mos. 24,17). Endelig vises i øvre højre hjørne 
Kristus som urtegårdsmand: »Dicit ei Jesvs, noli 
me tangere … Joh. 20(,17)« (Jesus siger til hende: 
Rør mig ikke …).
 Det nordre sidefelt (fig. 62) har overskriften 
»Exemplar virtvtvm« (et dydsmønster). Hoved-
maleriet viser Kristus med et får ved sin side og 
i hånden bærende sit hjerte, hvori man ser en 
model af en hyrdedreng med stav og lam. Foran 
sidder en ung kvinde under et træ i færd med 
ved et staffeli at eftergøre Kristushjertet som en 
lille kopi; som forklaring til billedet står der over 
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Fig. 61. Dødens død og Kristi Himmelfart, udsnit af maleri i altertavlens midtfelt (s. 667, jf. fig. 60). Foto AM 2007. 
– The Death of death and the Ascension, detail of painting in the middle panel of the altarpiece.
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Fig. 62. Et ‘dydsspejl’ (exemplar virtutum), maleri i altertavlens nordre sidefelt, udført efter stik af Hendrick Goltzius 
(s. 667). Foto AM 2006. – A ‘mirror of virtue’ (exemplar virtutum), painting in the northern side panel of the altarpiece, after 
an engraving by Hendrick Goltzius.
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Fig. 63. Kristi undere (miracula Christi), maleri i altertavlens søndre sidefelt, udført efter stik af Hendrick Goltzius 
(s. 670). Foto AM 2006. – The Miracles of Christ, painting in the southern side panel of the altarpiece, after an engraving by 
Hendrick Goltzius.
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kvinden »Imitatio Christi« (Kristi efterfølgelse), 
mens man forneden ved hendes malekasse læser: 
»Estote ergo imitatore(s) Dei sicvt filii charissimi. 
Eph: 5(,1).« (Vær derfor Guds efterfølgere som 
elskelige børn).
 Småbillederne omkring hovedmaleriet repræ-
senterer dyderne. Foroven vises »Fidelitas« (tro-
skab) ved Kristus stående i et landskab med fire af 
sine apostle, »Sicvt dixit mihii(!) pater, sic loqvor. 
Ioh:12 (,49)« (Som Faderen har sagt mig, såle-
des taler jeg). Flankerende dette ses symbolerne 
»Brachivm Dei Esai. 40« (Guds arm) (til højre) 
og »Bacvlvs D(omi)ni. Sal. 22« (Herrens stav). I 
venstre række fremstilles fra oven »Misericordia« 
(Barmhjertighed) i skikkelse af synderinden, der 
salver Jesu fødder: »Dixit ad illam brmittvntvr 
(sic!)173 tibi peccata. Lvc. 7(,48)« (Han sagde til 
hende: dine synder er dig forladt). Herefter omgi-
ver en bispehue som symbol for »Episcopvs ani-
marvm. 1. Pet: 2(,25)« (Sjælehyrden) og »Manus 
Domini. Esai: 49(,22)« (Herrens hånd) en frem-
stilling af »Hvmilitas« (Ydmygheden) i skikkelse 
af Jesus, der salver apostlenes fødder: »Et coepit 
lavare … Ioh: 13(,5)« (Han begyndte at vaske …). 
Billedet i nedre venstre hjørne har overskriften 
»Fortitvdo« (Styrken) og viser Jesu tredje fristelse 
i ørkenen stående på et højt bjerg: »Tvnc reliqvit 
evm Diabolvs. Matth: 4(,11)« (da forlod djæve-
len ham). I midten forneden flankerer en kro-
ne »Corona vitæ. Jacob: 1« (Livets krone) og en 
port »Anovsta(!) porta. Matt: 7(,13)« (den snævre 
port) en fremstilling af »Pavpertas« (Fattigdom-
men) som Jesus hvilende i det fri blandt dyrene: 
»Vvlpes foveas habet(!) et volvcres coeli nidos … 
Matthei: 8(,20)« (ræve har huler og himmelens 
fugle har reder …). I nedre højre hjørne frem-
stilles »Charitas« (Kærligheden) ved Jesus, som 
sidder bevæget foran Jerusalem: »Qvoties volvi 
congregare filios … Matt: 23(,37)« (hvor ofte har 
jeg ikke villet samle dine børn …). Herover ses 
som symboler dels solen: »Sol jvstitiæ Mat. 4(,2)« 
(Retfærds sol) dels et springvand »Fons aqvæ vi-
tæ« (Livets vands kilde) og imellem dem »Benig-
nitas« (Godheden) i skikkelse af Jesus og kvinden, 
der var grebet i hor: »Nec ego te condemnabo. 
Ioan: 8(,11)« (heller ikke jeg vil fordømme dig). 
Endelig repræsenteres »Pietas« (Fromhed) i øvre 

højre hjørne af Jesu bøn i Getsemane have: »Et 
cvm dimississet eos abiit … Marc 6(,46)« (og da 
han havde taget afsked med dem …).
 Det søndre sidefelt (fig. 63) bærer overskriften 
»Miracvla Christi« (Kristi undere). Hovedbille-
det viser »Anima morbida« (den syge sjæl), der er 
sunket til jorden, men hjælpes ved troens læge-
dom og kraft. Foran ham står Kristus, bag ham er 
»Fides« (Troen) personificeret ved en kvinde, der 
løfter hans hånd med kalken netop så højt, at den 
kan opfange blodet fra Kristi sidesår. Ved Troen 
læses: »Fides tua te salvam fecit. Mat: 9(,22)« (din 
tro har gjort dig rask), ved Kristus: »Medicus 
Matt. 12« (lægen) og »Livore ejvs sanati svmvs. 
Esa: 53(,5)« (vi fik lægedom ved hans sår). Kristus 
holder i venstre hånd et stort T-kors med kob-
berslange, og i den højre hæver han synderens 
hjerte til nøje granskning: »Scrvtans corda et re-
nes Devs. Psal: 7(,10)« (Gud ransager hjerte og 
nyrer). Endelig er der ved siden af hjertet, som er 
noget forenklet i forhold til Goltzius’ stik,174 ma-
let et rigsæble, ved hvilket man læser: »Fiat« (det 
ske) og »portans omnia verbo virtvtis svæ. Hebr: 
1(,3)« (bærende alle ting ved sin krafts ord).
 Tavlens småbilleder og symboler er  følgende: 
Ø verst ses mellem Livets Træ: »Lignvm vitæ. 
A poct: 2(,7)« og et bord: »Mensa. Proverb: 9(,2)« 
Helbredelsen af den vattersotige: »Et ecce qvi-
da(m) homo hydropicus … Luc:14(2-4)« (Og 
se, der var et vattersotigt menneske …). I øvre 
venstre hjørne vises Jesus stående over for hel-
bredte og undrende mennesker: »Vta(!) vt tvrbæ 
mirarentur vide(n)tes … Matth:15(,31)« (Derfor 
undrede skaren sig, da den så …). Venstre side 
har som symboler Regnbuen: »Arcvs. Genesis: 
9(,13)« og Mannaen: »Manna. Devtr: 8« (5 Mos. 
8,3) og derimellem en fremstilling af Helbredel-
sen af den blodsotige kvinde: »Si tetigero tantvm 
vestimentv(m) … Matth. 9(,21)« (Hvis jeg blot 
rører ved hans klædning …). I nedre venstre 
hjørne vises Den barmhjertige samaritan sidden-
de med den berøvede mand i sit skød (fig. 64): »Et 
appropivans alligavit vvlnera ejvs … Lvc: 10(,34)« 
(og han gik hen til ham og forbandt hans sår …). 
Nederst ses flankeret af et anker (fig. 64): »An-
cora. Hebrir: 6(,19)« og Det sande Vintræ: »Vi-
tis vera. Ioan: 15(,1-8)« et billede af Den besatte 
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Fig. 64. Den barmhjertige Samaritan og et anker, udsnit af maleri i altertavlens søndre sidefelt (s. 670, jf. fig. 63). 
Foto AM 2007. – The Good Samaritan and anchor, details of painting in the southern side panel of the altarpiece.
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i gerasenernes land: »Si ejicis nos, mitte nos in 
gregem porcorvm … Matt: 8(,31-32)« (Hvis du 
uddriver os, så send os i svineflokken …). I nedre 
højre hjørne afbildes Lazarus’ Opvækkelse: »Voce 
magna clamavit Lazare veni foras … Ioan: 11(,43-
44)« (Han råbte med høj røst: Lazarus kom herud 
…). I højre side omgiver symbolerne Klippen: 
»Petra. 1 Cor: 10(,4)« og Ildstøtten: »Colvmna ig-
nis. Exod: 13(,21)« en fremstilling af Jesus og den 
syge ved Betesda dam: »Dicit ei Jesvs, svrge, et 
tolle grabatvm tvvm et ambvlas … Joh. 5(,8-9)« 
(Jesus sagde til ham: Stå op tag din seng og gå …). 
Endelig viser billedet i øvre højre hjørne Jesus, 
der helbreder en spedalsk: »Et ecce leprosus veni-
ens adorabat evm dicens … Matth: 8(,2)« (Og se, 
en spedalsk bønfaldt ham og sagde …).
 I malerifelterne, men under selve malerierne, 
er anført yderligere en række skriftsteder, der 
ikke findes på Hendrick Goltzius’ originale stik, 
men som han har føjet til senere.175 De refe-

rerer til hvert enkelt maleri; under midtfeltets 
Opstandelse læses: »Ascendisti in altvm … Psal: 
67(68,9)« (Du steg op til det høje …), »Ero mors 
tva o mors … Ose: 13(,14)« (Jeg vil være din død, 
o død …), »Qvi destrvxit mortem … 2. Tim: 
1(,10)« (Han ødelagde døden …), »Et exspolians 
principatvs … Col: 2(,15)« (Han berøvede fyr-
stendømmer …). Under nordre sidefelts dyds-
mønster: »Discite a me qvia mitis svm et hvmilis 
… Mat:11(,29)« (Lær af mig, for jeg er sagtmodig 
og ydmyg …), »In hoc cognovimvs charitate(m) 
Dei … 1.Ioa: 3(,16)« (Derved har vi lært Guds 
kærlighed at kende …), »Exemplv(m) dedi vobis, 
vt, que(m)admodv(m) … Ioa: 13(,15)« (Jeg gav 
jer et forbillede …). Under søndre sidefelts Kri-
sti mirakler: »Misit verbvm svvm, et sanati svnt. 
Psalm: 106(107,20)« (Han udsendte sit ord, og 
de blev sunde), »Misit me sanare contritos corde. 
Esai: 61(,1)« (Han har sendt mig for at helbrede 
dem …), »Ecce ego obdvcam eis cicatricem … 
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Ierem: 33(,6)« (Se, jeg giver dem lægedom og 
sundhed …), »Ipse infirmitates nostras accepit 
… Matth: 8(,17)« (Han tog vore svagheder på 
sig …).
 Endelig findes i postamentets felter følgende 
skriftsteder, der er anført både på latin og dansk 
med henblik på altergangen. I det øvre: »Diliges 
Dominv(m) Devm ex toto corde tuo … Matt: 
2(,37). Du skalt elske Gud din Herre …«. »Probet 
se ipsvm … 1. Cor: 11(,28-29). Hvert menneske 
skal prøffue sig selv …«. I det nedre: »Verbvm 
Domini manet in æternum. Herrens Ord bliffuer 
evindelige. 1, Pet. Cap. 1«.
 Bag på altertavlens postament er indskåret en 
række initialer, skjolde m.m., hovedsagelig fra 
1600-tallet.176

 Caspar Markdanners iøjnefaldende markerin-
ger på altertavlen giver den karakter af en per-
sonlig manifestation og bekendelse fra hans side. 
Særlig bemærkelsesværdigt ved tavlen er de tre 
store malerier, hvis gengivelse af Hendrick Golt-
zius’ stik danner en omfattende allegorisk ind-
gang til frelsesværket og en udførlig rettesnor 
for altergæsten.177 Afhængigheden af Goltzius’ 
stik er tidligst påvist 1950 af Svend Zachariassen, 
der kunne henvise til, at de samme stik findes 
anvendt på den vældige altertavle fra 1595-98 
i Flensborgs Mariakirke.178 Da denne altertavle 
er yngre end Koldings, kan konceptet altså ikke 
være hentet i Flensborg.179 Og meget taler for, at 
det er udtænkt lokalt i kredsen omkring Caspar 
Markdanner og Skt. Nikolaj Kirke, hvis davæ-
rende præst, Anders Dallin, senere biskop i Oslo, 
må have været en markant og lærd person.180 Et 
bud på malerens identitet kunne være den Hans 
Kjær (Paludanus), der på sit lille epitafium (nr. 6) 
kaldes ‘kongelig majestæts maler’.181

 Allerede i 1600-tallet melder regnskaberne om 
opfriskninger og småreparationer. 1610 arbejde-
de ‘Balzer maler’ på altertavlen, 1638 stafferede 
Anders maler alteret, og 1695 udstafferede man 
både alteret og den daværende orgelfacade. 1739 
blev altertavlen renoveret og opmalet af Poul 
Steffensen, der bl.a. brugte 8 bøger med ægte 
guld og en bog med ægte sølv. 1838 gav Jens 
Peter Wissing (jf. s. 661) kirken 100 rdlr. med den 
betingelse, at beløbet skulle anvendes til minde 

om giveren af altertavlen og til forskønnelse af 
kirken. Ifølge overslag af maler Fr. Dyring samme 
år kunne der inden for donationens ramme ske 
opmaling med forgyldning af altertavlen ‘i sam-
me smag som prædikestolen og dåbskronen’. Det 
fandtes ønskeligt, om ‘korsdøren samt statuerne 
af evangelisterne’ kunne opmales og forgyldes 
ved samme lejlighed, hvilket ville kunne ske in-
den for beløbet.52

 Ved altertavlens store restaurering 1893 fjer-
nede Magnus-Petersen først træværkets ‘skæm-
mende oliefarve’ (fra 1838), hvori der sine steder 
var strøet sand for at få overfladen til at ligne sten. 
Herved fremkom der overalt ‘spor af oprindelige 
farver med guld og sølv’, som blev ‘opmalet og 
nøje gengivet’, lige som de blev foreviget på en 
akvareltegning (fig. 65). Bl.a. var det nødvendigt 
at forny hjelmtegnet på Caspar Markdanners vå-
ben og rekonstruere dets heraldiske farver.
 Indskrifterne og malerierne fandt restaurator i 
det væsentlige oprindelige, idet de havde været 
sparet ved overmalingerne. Her kunne han nøjes 
med at fjerne forskellige yngre farver og fernis 
samt udbedre småskader. Bortset fra midtmale-
riets ovale strålekrans omkring den opstandne 
Kristus, som Magnus-Petersen ved en misforstå-
else kom til at fjerne (jf. ovf.), står tavlen nu i 
væsentlig grad i sin originale skikkelse.
 Kirkens ældre *altertavle er formentlig identisk 
med en stor sengotisk fløjaltertavle fra o. 1475, 
der nu findes i Egtved Kirke (Jerlev Hrd.), og som 
synes lovlig stor til denne kirkes kor.165 Udover 
størrelsen er et væsentligt argument for tavlens 
tilhørsforhold til Kolding, at den i midtskabet, 
flankerende en Korsfæstelsesscene, har figurer af 
netop de fire udvalgte helgener, Skt. Jørgen, Skt. 
Olav, Skt. Nikolaj og Skt. Anna Selvtredje, som 
findes på de udskårne gavle fra Skt. Nikolaj Kir-
kes korstole fra 1520 (jf. ndf. med fig. 103). Der 
er øjensynligt tale om Kolding-kirkens særlige 
værnehelgener. Altertavlen beskrives nærmere 
under Egtved Kirke.

Fig. 65. Altertavle 1589, rekonstruktion med angivelse 
af originale farver (s. 672). 1:30. Akvareltegning ved 
Magnus-Petersen 1893. – Altarpiece, 1589, reconstruction 
indicating original colours.
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ALTERTILBEHØR

Altersølvet udgøres af tre sæt. *1) 1581, kun kal-
ken original (fig. 66), 18,5 cm høj, med et uiden-
tificeret stempel. Kalken, der er skænket af Anna 
Jokum Arp (slots)skrivers,182 er et spinkelt renæs-
sancearbejde, hvis bæger er fornyet o. 1875 af Pe-
ter Christian Hansen, Kolding.
 Kalken har cirkulær profileret fod med prik-
bort langs kanten og et omløbende skriftbånd 
med versalindskriften: »De helige Trefoldighed 
til lof oc ere oc denne torsdags predicken til en 
gvdfrøctig begøndelse gifver ieg Anna Iochvm 
Schrifvers Møylke (Møgelkær?) denne kalk til 

Coling sogne kirke anno 1581«. En godronnering 
danner overgang til det balusterformede skaft, 
hvis knop har form af en lidt fladtrykt, midt-
delt kugle med prikgravering og lidt bladværk; 
skaftets øvre og nedre led fremtræder konkave 
med påloddede volutbøjler. Det nyere glatte bæ-
ger bærer Peter Christian Hansens stempel (Bøje 
nr. 6640), og under fodens kant ses et stempel, 
der må forestille en krone (fig. 230), og som vel 
næppe er et egentligt mestermærke.
 Det oprindelige †bæger bar en indskrift, der er 
kendt gennem flere afskrifter. Den gengives her 
efter en afskrift inden i bindet på kirkens gamle 
regnskabsbog:

»Jesu Christi Blod renser os af alle wores Sønder.
Ach kjære helige Trefoldighed,

hjelp os i vor sidste Nød
og fri os fra den evig Død.

Udi forknusede Hjerter wilt du bo
og føre Deres Siæle i evig Ro,

dertil vil jeg forlade mig
med alle dem, som hober på dig.

Gud were os arme Søndere naadig!
Anne Jochum Schrifuers i Kolding«.183

Til kalken hører nu en disk fra o. 1900, glat, tvær-
mål 15 cm, med stempel »H« for Peter Christian 

Fig. 66. *Alterkalk 1581, skænket af slotsskriver Jokum 
Arps enke Anna (s. 674). I Museet på Koldinghus. Foto 
AM 2007. – *Chalice, 1581, donated by the Castle Clerk 
Jokum Arp’s widow, Anna.

Fig. 67 *Alterkalk, 1581, foden og dens indskrift (s. 
674). Foto AM 2007. – *Chalice, 1581, the base and its 
inscription.
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Hansen, Kolding (1867-1920). Den originale 
†disk har som kalken fået sin indskrift afskrevet i 
regnskabsbogen: »Du helige Trefoldighed til Lof 
og Ere gifuer jeg Anna Iochum Arp Slotsschrif-
vers i Coling denne Disk til Coling Sognekirke 
Anno 1581. Gud størke vor Tro, gif os en salig 
Ende!«
 Bægeret skal rimeligvis rekonstrueres med sam-
me godronnering ved overgangen fra skaftet som 
foden. 1747 tales om en mindre kalk (mindre end 
†nr.2), mærket Anne Juchum Schrivers.184 Kal-
ken og disken er nu i Museet på Koldinghus til-
lige med en foret transportæske fra samme tid som 
disken (inv.nr. 609×1-2, 4).
 2) 1677, skænket af borgmester og amtsskriver 
Rudolf Faust og forsynet med ukendte stemp-

ler. Kun kalken er bevaret (fig. 68), med bæger 
fra 1895, 31 cm høj. Den cirkulære fod har på 
oversiden seks tunger, der er drevet stejlt op som 
overgang til det sekssidede skaft. Knoppen er af 
gotisk type med seks rudebosser og stiliserede 
blade på tungerne, bægeret fra 1895 er stejlt med 
indgraveret kors og årstal samt drueløv, og på fo-
dens tunger er med skråskrift graveret: »Rudolph 
Faust Borgemester udi Colding anno 1677«. På 
standpladen findes to stempler (fig. 231), det ene 
med tre primitivt gengivne tårne, det andet uty-
deligt. Der er formentlig tale om et begynder-
arbejde af en provinsguldsmed, der havde rejst i 
Tyskland.185 Disken (fig. 68) er fra 1833, tværmål 
18 cm, glat og lidt bulet. Den oprindelige †disk 
er nævnt i Danske Atlas 1769.60

ALTERTILBEHØR 

Fig. 68. Alterkalk, 1677, skænket af borgmester og amtsskriver Rudolf Faust, samt disk fra 1833 (s. 675). Foto AM 
2007. – Chalice, 1677, donated by the Mayor and County Clerk Rudolf Faust. Paten from 1833.
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 3) (Fig. 69) 1795, udført af Just Høegh, Kol-
ding, som en omstøbning af †altersæt nr. 4. Kal-
ken, 21 cm høj, er ganske enkel med cirkulær, 
profileret fod, midtdelt knop og halvkuglefor-
met bæger. Om dets rand læses en indskrift med 
graveret kursiv, der nævner de oprindelige gi-
vere: »Claus Adolph Møller / Sophia Charlotte 
Anchers Datter 1717. Paa Kierkens Bekostning 
omgiort 1795«. Gentaget stempel for Just  Høegh 
(Bøje nr. 6594). Disken, tværmål 12,5 cm, bæ-
rer samme indskrift som kalken og har på fanens 
underside indprikket »28½ lod«. Ved sættets ud-

førelse medgik der to hollandske dukater til for-
gyldningen.15

 4) En alterkalk, o. 1925, pletsølv, ganske enkel 
med kugleknop, let udsvajet bæger og en stor 
hældetud.186

 †Altersølv. 1) 1510-20 besad Helligkorsalteret 
en ny kalk, som var skænket af en Mette Gregers, 
enke efter rådmand Gregers Iversen (jf. s. 586).
 2) 1592 repareredes ‘en kalk på alteret’ af »Hie-
ruig« (Henrik?) guldsmed. Der var vel tale om 
den kalk, der 1747 nævnes som ‘mærket Ru-
dolph Taufte’ (vel giverens navn).15

Fig. 69. Altersæt, 1795, udført af Just Høegh som en omstøbning af †altersæt nr. 4, der var skænket 1717 af Claus 
Adolph Møller og Sophia Charlotte Anchersdatter (s. 676). Foto AM 2007. – Paten and chalice, 1795, made by Just 
Høegh as a recasting of †paten and chalice, donated in 1717 by Claus Adolph Møller and Sophia Charlotte Anchersdatter.
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 3) 1640 fik Didrik Buch 86 lod sølv til en kalk 
og disk og 6½ rosenobler til forgyldning.15

 4) 1717 skænkede handelsmand, brændevins-
brænder og værtshusholder Claus Adolph Møller 
og hans hustru Sophia Charlotte Anchersdatter en 
kalk, der vejede 40 lod og en kvint.15 Den be-
skrives af provst Bakke som »et Bægger med Fod 
under og Laag dertil, udpricklet overalt uden paa 
med adskillige Figurer, samt forgyldt overalt in-
den og uden«. Dertil oplyses, at der inden i låget 
var graveret givernes initialer »C.A.M. S.C.A.D.«, 
mens man under foden læste deres navne: »Claus 
Adolph Müller. Sophia Charlotte Ankersdatter 
1717«. Tanken med gaven var ifølge Bagge, at man 
kunne sætte kalken på alteret »naar der var mange 
Communicanter og dertil intet Patell eller Disk til 
Brødet«. Da Guldsmed Just Høegh 1795 omstøbte 
kalken til altersæt nr. 3, overførte man indskriften 
hertil (jf. ovf.). Vægten var da 40½ lod.15 Yderlige-
re 3¼ lod, indvundet ved omgøringen, blev brugt 
ved reparation af oblatæskens låg (jf. ndf.).15

 Oblatæske (fig. 70), 1683, udført af Hans Buch, 
Kolding, som en gave fra klokkeren Salomon Ja-
cobsen Lund. Æsken er oval, 11×7 cm, 3,5 cm 

høj, med et ganske svagt hvælvet låg. Herpå er 
graveret en fremstilling af Jesus på korset (fig. 
71), hvorover læses et Jesumonogram, under det 
Nadverindstiftelsen (versaler): »Tog Iesvs brødet 
oc tackede … dette er mit legeme« (Matt. 26,26). 
Langs lågets rand er tilsvarende anført Pilati ord 
»INRI« (over Korsfæstelsen), årstallet »1683« og 
giverindskriften »Salomon Iacobsøn Lvnd I.G.D. 
Klocker udi Colding«, af hvilket embedsbeteg-
nelsen er skrevet med runer. Stemplet under bun-
den (Bøje nr. 6566). Æsken nævnes i inventariet 
1736 som en sølvæske til oblater, der vejede 7 
lod 2½ kvint; 1747 noterede man sig endog 
guldsmedens stempel.15 1795 fik guldsmed Just 
Høegh 3¼ lod sølv til overs ved omstøbning af 
†altersæt nr. 4; materialet brugtes på oblatæskens 
låg, så den nu vejede 10 lod 2¾ kvint.15

Fig. 70. Oblatæske, 1683, udført af Hans Buch, Kolding, 
som en gave fra klokkeren Salomon Jacobsen Lund (s. 
677). Foto AM 2007. – Wafer box, 1683, by Hans Buch, 
Kolding, as a gift from the sexton Salomon Jacobsen Lund.

Fig. 71. Oblatæske 1683, lågets overside med giver-
indskrift (s. 677, jf. fig. 70). Foto AM 2007. – Wafer box 
1683, top of lid with donor’s inscription.

ALTERTILBEHØR 
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 Alterkander. *1) (Fig. 72), 1677, udført af Hans 
Buch, Kolding, som en gave fra rådmand Hans 
Hansen Mouritsen. Foden er cirkulær, det glatte 
korpus nærmest pæreformet, hanken er svunget, 
og det flade låg er forsynet med en gæk i form 
af et vegetabilsk fabeldyr. På låget er i en blad-
krans graveret versalindskriften: »Hans Hansøn 
Mouritz 1677« (fig. 73), og nederst på hanken er 
fæstnet et lille nu tomt skjold. Under bunden ses 
(på en reparation) Hans Buchs gentagne stem-
pel (Bøje nr. 6566). Kanden nævnes i inventariet 
1736 som vejende 36 lod.15 Nu i Museet på Kol-
dinghus (inv.nr. 609×12).
 2) 1996, udført af Hjørdis og Sven Haugaard, 
Kolding. Kanden er af sølv, 29 cm høj, slank og 
helt enkel med let svunget korpus og lille gæk. 
På foden er graveret: »Kolding Sct. Nicolai kirke 
1996«.
 †Alterkander. 1) 1648 istandsatte kandestøberen 
alterkanden.15 2) Skænket 1. juni 1835 af kor-

degnen P. Jørgensen på foranledning af agent J. 
P. Wissing. Den nævnes 1848 som en procelæns 
vinkande med sølvlåg.66 3) O. 1900, af sort por-
celæn med guldkors fra Den kongelige Porce-
lænsfabrik. Til kanden hørte en tilsvarende skål. 
Eksisterede endnu 1987.186

 En skål af sølv, tværmål 13 cm, er skænket 1983 
af Asta Lumbys arvinger efter afdødes ønske. Den 
er mærket »FSP«.
 En ske er udført o. 1890 af Jørgen Jørgensen, 
Kolding, 15 cm lang med dobbeltriflet mønster. 
Stemplet »6637«. Tidligst i inventariet 1895.15

 †Kalkklæder. 1705 nævnes to ‘tørklæder til at 
bruge over kalk og disk’ (jf. s. 394).15

 Sygesæt. 1-2) To ens, fremstillet 1943-44 af Karl 
Gustav Hansen. 3) 1960, leveret af Hans Hansen. 
Til sættet hører et etui af palisander med sølv-
lås. †Sygesæt. 1637 fik Didrik (Buch) guldsmed 
ni rigsdaler, ‘som han skal gøre en lille kalk og 
disk til de syge’. Til sættet hørte et læderbetruk-
ket ‘træskrin’. 1700 måtte sygesættet repareres, og 

Fig. 72. *Alterkande, 1677, udført af Hans Buch, Kol-
ding, som en gave fra rådmand Hans Hansen Mourit-
sen (s. 678). I Museet på Koldinghus. Foto AM 2007. 
– *Altar jug, 1677, by Hans Buch, Kolding, as a gift from the 
alderman Hans Hansen Mouritsen.

Fig. 73. *Alterkande 1677, låget med giveren Hans 
Hansen Mouritsens navn (s. 678). Foto AM 2007. 
– *Altar jug, 1677, lid with the name of the donor, Hans 
Hansen Mouritsen.
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1736 oplyser inventariet om to sygesæt af sølv, at 
det ene vejede 61 lod, det andet, som var forgyldt, 
39 lod 2 kvint.15

 En stor lerpotte (fig. 74), 33 cm høj, tværmål 
36 cm, har muligvis tjent som gemmested for al-
tersølvet under 1600-tallets besættelser. Den er 
fundet 1969 under sakristiets gulv lige inden for 
døren. Nu er potten, i sammenlimet stand, opsat 
på et af sakristiets skabe, hvor den kan ses fra ko-
ret.186

 Alterstager. 1) (Fig. 75), 1739, leveret af August 
Christian Schramm i Lübeck med brug af en 
model fra Hans Buk i Haderslev;187 graveringen 
skyldes Gert Nielsen Thorbrügger i Kolding. Sta-
gerne, der er bekostet af kirken selv, er 78 cm hø-
je. Den kraftige klokkeformede fod står på ryg-
gene af tre løver, der holder glatte kugler foran 
brystet (fig. 76). Skaftet er balusterformet med et 
stort led i form af en lidt fladtrykt kugle. Flad, 
profileret lyseskål med fornyet lysetorn af jern. 
På foden ses Koldings byvåben og en graveret 
indskrift (kursiv): »Be Kost af Kolding Kiercke 
Anno 1739«.

 Stagerne er anskaffet i stedet for et netop ind-
købt par, om hvilket majestæten 1738 bestemte, 
at det i stedet skulle stå i Slotskirken. Skt. Nikolaj 
Kirke bestilte derfor til erstatning ‘et par fuld-
kommen store og anselige lysestager’ hos Hans 
Buk. Formen var som nævnt drejet af ham; men 
af en eller anden grund bestemte kirken sig for i 
stedet at lade stagerne støbe i Lübeck.
 Den bevarede regning giver et interessant ind-
blik i den ordre, der afgik til Hansebyen.188 Sta-
gerne skulle udføres efter det tilsendte forlæg, 
‘hverken større eller mindre’, men så vidt muligt 
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Fig. 74. Lerpotte, fundet nedgravet i sakristiets gulv. 
Den er formentlig fra 1600-tallet og kan have været 
gemmested for kirkens kostbarheder under dette år-
hundredes krige (s. 679). Foto AM 2007. – Earthenware 
pot, found buried in the floor of the sacristy. It is probably from 
the 17th century and may have been a hiding-place for the 
valuables of the church during the wars of that century.

Fig. 75. Alterstager, 1739, udført af August Christian 
Schramm i Lübeck med brug af model fra Hans Buk 
i Haderslev (s. 679). Foto AM 2007. – Altar candlesticks, 
1739, by August Christian Schramm in Lübeck using a mod-
el from Hans Buk in Haderslev.
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skulle modellen forbedres og gøres mere anselig. 
Stagerne skulle støbes af gul kedelmessing. Under 
hver stage skulle der være tre løver, hovederne og 
de forreste fødder skulle være vellykkede og se 
godt ud.15

 Endelig, efter stagernes hjemkomst, betaltes guld-
smed »Giert Thoebruge« i Kolding 1739 for at 
gravere byens våben m.m. på de to stager. Inventa-
rierne anfører stagerne med vægten 141 pd.15

 2) 1957, af messing, 32 cm høje, bekostet ved 
en arv til kirken og leveret af L. Rasmussen, Kø-
benhavn.186

 To store syvstager (gulvstager) af træ skyldes en 
anonym giver og er udført til koret 1942 efter 
tegning af arkitekt Helge Holm.189 Siden 1976 i 
ligkapellet.
 †Alterstager. 1) Inventariet 1684 nævner et sæt 
alterstager, der repareredes 1700, og som 1737 
medgik med en vægt af 19 pd. ved støbningen 
af †nr. 2.15 2) 1737, udført af Adam Planer i Lü-
beck; de vejede 41 pund og kostede 19 rigsda-
ler. I stagerne indgik to ældre, indsmeltede stager 
(†nr. 1). Efter at stagerne var leverede og opsat 
på alteret, bestemte kongen som nævnt, at de i 
stedet skulle bruges i Slotskirken.15 Til erstatning 

bestilte kirken alterstager nr. 1. En †syvstage næv-
nes 1947.190

 En olielampe af sølv er udført 1873 af Vilhelm 
Christèsen i København. Den er cylindrisk med 
underskål, krenelering og en lille kuppel, 13 cm 
høj, tværmål 12 cm. På siden findes graveret en 
mæander samt en giverindskrift (skriveskrift): 
»Erindring fra Vennerne i Kolding. H. S. Gad 
1873«. Lampen bærer på undersiden guldsme-
dens stempel (Bøje nr. 1593).
 Et †alterkrucifiks fra 1943 havde figur af elfen-
ben, skåret af billedhuggeren Carl Baumbach.189 
Figuren, 41 cm høj, var nærmest af senromansk 
type med løftet hoved og favnende arme. Korset 
var af mahogni, glat med kapitælender og en af-
trappet fod, 69 cm højt. Stjålet 2007.
 †Alterbøger. 1638 købte mester Ancher en bibel 
til Kolding Kirkes brug af Bertel bogbinder i Ribe. 
Mens inventariet 1684 alene nævner et gammelt 
ubrugeligt graduale, optræder i 1700-tallet gerne 
en bibel, en alterbog og en kommunionsbog.15

 †Læsepult. 1592 ‘gjorde’ (reparerede?) Søren 
Ågård en ‘stol, som bruges i koret til at lægge 
bøger på’. 1639 nævnes der et lys ved bogstolen, 
og 1731 bortauktioneres en bogstol.15

 Messehagler. Kirkens usædvanlig gamle og store 
samling af messehagler skyldes bl.a., at man 1780 
overtog Slotskirkens hagler (nr. 2-3), som derved 
undgik tilintetgørelse ved slotsbranden 1808.166

 *1) (Fig. 77), o. 1500, af rød snarest venetiansk 
fløjlsbrokade, 122×79 cm, med indvævede guld-
tråde og mønster af granatæbler. Ryggen har på-
syet et stort vævet kors med applikationer, der på 
korsstammen viser tre engle i gule, røde og blå 
klæder, som står i hvælvede rum og hver holder 
en stage med lys. På tværarmen ses i en tilsva-
rende arkitektur to guldklædte engle, der svinger 
røgelseskar (fig. 78). Forstykket fremtræder for-
mindsket ved nyere sammenstykninger af slidte 
dele. Det broderede arbejde er muligvis neder-
landsk.166 Øjensynligt nævnt i inventariet 1787 
som den ene af to gule hagler.15 Siden 1891 i 
Museet på Koldinghus (inv.nr. 158).
 2) (Fig. 79), o. 1600, kaldet ‘Valkendorfs mes-
sehagel’ på grund af sit broderede, formodede 
våben for slægten Valkendorf. Den smukke ha-
gel, 110×91 cm, er af rødt fløjl, ganske dækket af 

Fig. 76. Alterstager, 1739, detalje af en af fodens løver 
(s. 679). Foto AM 2007. – Altar candlesticks, 1739, detail 
of one of the lions of the base.
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symmetrisk opbygget sølv- og guldbroderet blad-
værk, hvis stængler danner svungne og spidsovale 
former. Nederst på ryggen former stænglerne en 
nærmest pæreformet figur (fig. 80), hvori man ser 
det formodede Valkendorfvåben under en bispe-
hue med infulæ og to kronende kors.
 Hagelen stammer fra Slotskirken på Kolding-
hus, hvor den optræder i inventariet 1740 som ‘en 
messehagel med guld og sølv’. 1780 blev hagelen 
med andre tekstiler udlånt til Skt. Nikolaj Kirke, 
hvor de er forblevet.166 1880 var hagelen ude af 
brug og henlå ‘med gammelt muggent og forrevet 
foer’, hvorfor kirkeværgen lod den reparere.186

 1887 hævdede antikvaren Henry Petersen, at 
hagelen var middelalderlig, idet han identifice-
rede våbenet som tilhørende Erik Valkendorf, ær-
kebisp i Trondheim 1510-20.191 Formodningen 

førte til messehagelens udstilling i Trondheim 
1897, fra hvis domkirke den antoges at være 
borttaget under eller efter Reformationen.186

 I forbindelse med kong Håkons kroning 1906 
ønskede man fra norsk side hagelen udleveret til 
Trondheim Domkirke, for at den kunne bruges 
ved ceremonien. Det skete dog ikke.192 Samme år 
fremlagde Viggo Mollerup fra Nationalmuseet en 
nærmere teori om, hvordan hagelen skulle være 
kommet fra Trondheim til Kolding. Han mente, 
at den gennem lensmanden i Trondheim 1515-
41, Christoffer Huitfeldt, kunne være kommet 
til dennes bror Poul Huitfeldt, der var lensmand 
på Koldinghus 1559-63, og som så kunne have 
skænket hagelen til Slotskirken.186

 1951 søgte man fra Trondheims side atter at få 
hagelen udleveret til ejendom; men sagen faldt 
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Fig. 77. *Messehagel nr. 1, o. 1500, af venetiansk fl øjls-*Messehagel nr. 1, o. 1500, af venetiansk fløjls-
brokade (s. 680). I Museet på Koldinghus. Foto AM 
2007. – *Chasuble, c. 1500, of Venetian velvet brocade.

Fig 78. *Messehagel nr. 1, o. 1500, udsnit, engel med 
røgelseskar (s. 680). Foto AM 2007. – *Chasuble, c. 
1500, detail, angel with censer.
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på, at der savnedes sikre beviser for, at den havde 
tilhørt Erik Valkendorf og kirken i Trondheim.
 Denne usikkerhed fik næring, da hagelen 1952 
var udstillet på Nationalmuseet og dér blev under-
søgt af den svenske tekstilkender Agnes Geijer, der 
betvivlede at arbejdet var ældre end 1600-tallet.186

 Endelig har messehagelen efter istandsættelse 
1972 atter været i Norge, hvor den kunne ses på 
udstillingen »Middelalderkunst fra Norge i andre 
land«. I udstillingskataloget vedgås det, at der sav-
nes bindende argumenter for tilhørsforholdet til 
Norge.193

 Afgørende må være, at hagelen i sin art hø-
rer hjem me i renæssancetiden og derfor ikke 
kan have tilhørt Erik Valkendorf i Trondheim.194 
Mønsteret ses næsten tilsvarende på et stikforlæg 
til guld- og sølvbroderi af den (vistnok) franske 
kobberstikker Jacobus Granthomme, dateret før 

1613.195 Og det kendes på europæiske pragtstof-
fer fra samme tid og op igennem 1600-tallet.196 
Det må antages, at hagelen er importeret, snarest 
fra Nederlandene eller måske fra Italien.197

 3) (Fig. 81), formentlig 1719, 109×70 cm, af 
rødt fløjl, rygsiden med en guld- og sølvbroderet 
fremstilling af Jesus på korset.198 Han hænger i 
skrånende arme med udstrakte ben, lændeklæ-
det flagrer, og ved foden af det glatte kors lig-
ger den gamle Adams hovedskal og ben; på den 
øvre korsstamme læses på græsk og latin: »Jesus 
af Nazaret, jødernes konge«. Hagelen, der kantes 
af guldagramaner, fik ved en istandsættelse 1972 
nyt for, lige som fløjlet er blevet stedvis udbedret 
med italiensk helsilkefløjl (således bryststykket). 
Ved skulderen tre formentlig oprindelige sølvha-
sper, den ene af muslingform, de andre smykket 
med bladværk.

Fig. 79. Den såkaldte Valkendorfs messehagel (nr. 2), o. 
1600, indtil 1780 i Slotskirken på Koldinghus (s. 680). 
Foto AM 2007. – The so-called Valkendorf Chasuble, c. 
1600, until 1780 in the Castle Chapel at Koldinghus.

Fig. 80. Den såkaldte Valkendorfs messehagel (nr. 2), ud-
snit af rygsiden med våbenlignende figur (s. 681). Foto 
AM 2007. – The so-called Valkendorf Chasuble, detail of back 
with weapon-like figure.
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 Hagelen stammer fra Slotskirken, hvortil den 
formentlig er givet 1719 samtidig med alterklæ-
det (jf. ovf.). Dens karakter af kongelig gave be-
styrkes derved, at der kendes samtidige sidestyk-
ker fra slotskirkerne i Odense (Skt. Hans Kirke) 
(DK Odense 1363), Frederiksborg (DK Frborg 
1820), Frederiksberg (DK KbhBy 450) og Skan-
derborg (DK Århus 6207). 1780 blev den udlånt 
til Skt. Nikolaj Kirke og er forblevet der.166

 4) 1973, designet af arkitekt H. G. Skovgaard 
og udført af Selskabet for Kirkelig Kunst. Hage-
len er af gul håndvævet helsilkebrokade fra Rom 
og har på ryggen broderet et stort Kristusmono-
gram, der flankeres af alfa og omega.
 5-8) Fire nyere hagler i liturgiske farver er i lø-
bet af 1990’erne vævet af tekstilkunstneren Gre-
the Sørensen, Vamdrup.
 †Messehagler. 1637 reparerede Jakob skrædder 
to gamle hagler. 1646 købtes til en ny hagel bl.a. 
fire alen sort sied (fint uldstof) og 11 alen brede 
guldgaloner. ‘Krucifikset’ (et broderet korsfæstel-
sesbillede) genbrugtes fra en ældre hagel. 1663 
solgtes en gammel hagel til Almind Kirke (Brusk 
Hrd.).15 Inventariet 1684 nævner foruden en ny 
messesærk to gamle, vel de samme som fandtes 
1697: En rødgul med sølvtråd til højtidsdagene, 
en tilsvarende ‘med guld i virket’ til søndagene og 
en grøn hagel til bededagene. Foruden den beva-
rede messehagel fra o. 1719 (nr. 3) modtog kirken 
1780 endnu en ‘gammel rød hagel’ fra Slotskir-
ken.166 1794 kasseredes den gamle grønne hagel 
og en af de to rødgule.15

 †Messeskjorter. 1720 skænkede Rasmus Niel-
sen Bech en netterdugs messeskjorte med sølv-
hage, og 1753 omtales en anden med sølvhager, 
skænket af salig Karen Olufsdatter; den var mær-
ket med hendes initialer »KOD«, og hagernes 
vægt androg 3½ lod. 1838 var kun hagerne i be-
hold.15

 Alterskranken er fra 1957 og skyldes arkitekt 
Helge Holm.186 Den er halvcirkulær med spinkle 
messingbalustre og håndliste af teaktræ.
 †Alterskranker. 1633 leverede Søren Mortensen 
i Anst fem sivmåtter til at lægge omkring alteret 
‘når folk går til sakramente’. 1731 udførtes en ny 
‘skammel’ ved alteret med betræk af rødt klæde. 
1796 lagdes nyt gulv inden om alterets knæfald, 

der forhøjes og blev betrukket med nyt klæde,15 
og 1833 skænkede købmand Jens Peter Wissing 
et rødt fløjlsbetræk til skranken (jf. s. 661).52 En 
halvcirkulær alterskranke med drejede balustre 
fra o. 1850 ses på ældre fotografier (jf. fig. 28).
 En alterskammel, skænket af Jens Peter Wissing 
1833, er af fyrretræ og dækket af rødt fløjl med 
kantende guldfrynser.167 Skamlen er konserveret 
2001.

DØBEFONTE M.M.

Døbefont (fig. 82), 1619, af grå sandsten, 102 cm 
høj, udført af Claus Lauritzen i Kolding. Fonten 
er formet som en svagt rektangulær pokal, 79×74 
cm, kummen med afskårne hjørner. Foden er 
profileret og skaftets sider smykket med relieffer 
af de fire evangelister med deres symboler. Evan-
gelisterne sidder frontalt bag deres bord med op-

Fig. 81. Messehagel nr. 3, formentlig 1719, indtil 1780 
i Slotskirken på Koldinghus (s. 682). Foto AM 2007. 
– Chasuble, probably from 1719, until 1780 in the Castle 
Chapel at Koldinghus.
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stående pult og har for det meste symbolvæsnet 
liggende foran bordet. Fra syd ses Johannes, noget 
beskadiget ved behugning, Lukas (fig. 85), Mar-
kus (fig. 86) og Mattæus, hvis engel står over ham 
og peger imod det høje.
 Kummens nedre del springer karnisformet frem 
og prydes af rulleværk med englehoveder midt 
på siderne. Herover bærer de udsparede hjørner 
buster af evangelistvæsnerne (fig. 83-84), mens 
der på siderne er fyldt ud med klaser af frugt og 
vindruer (beskadiget i syd). Mundingsranden er 
profileret og fordybningen er firsidet indadskrå-

nende samt nederst skålfordybet. En reparation af 
mundingsrandens hjørner skåner lige evangelist-
væsnerne. Især på disse og på frugtbundterne ses 
rester af rød farve og forgyldning, der formentlig 
hører til Anders malers staffering 1636 (jf. ndf. og 
fig. 82-84).
 1619 fik Claus Lauritzen stenhugger 40 dlr. 
for at hugge en ny font til kirken.199 Dens før-
ste plads er ukendt bortset fra, at stenhuggeren 
fik betaling for at nedbryde »noget på muren« 
for at give plads for fonten (jf. †sidealterbord). 
I det mindste fra 1626, da Henry Splet gav sit 

Fig. 82. Døbefont, 1619 udført af Claus Lauritzen i Kolding (s. 683). Foto AM 2007. 
– Baptismal font, 1619, by Claus Lauritzen in Kolding.
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Fig. 85-86. Døbefont 1619, evangelistrelieffer på foden (s. 684). 85. Lukas. 86. Markus. Foto AM 2006-07. – Baptis-
mal font, 1619, reliefs of evangelists on the base. 85. Luke. 86. Mark.

Fig. 83-84. Døbefont 1619, evangelistvæsnerne okse og løve på kummens hjørner (s. 684). Foto AM 2007. – Bap-
tismal font 1619, evangelist symbols ox and lion on the corners of the basin.

DØBEFONTE M.M. 
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dåbsmaleri, stod fonten foran det i nichen syd for 
korbuen (jf. ndf. og fig. 23). Ved fontehimlens op-
sætning 1636 betaltes Anders maler for af staffere 
døbefonten med guld og farver. Og i forbindelse 
med ombygningen 1753-58 fik Svend klejnsmed 
betaling for at ‘bebinde dåbsstenen’ og ‘hugge den 
til’.15 Fonten har altså været skrøbelig og måttet 

spændes sammen med et jernbånd. 1815 blev den 
flyttet hen foran †muren, der da aflukkede det 
nordre korsarmskapel.
 1847 anbefalede arkitekt N. S. Nebelong kirke-
inspektionen, at man kunne lægge et lille stykke 
fløjl med guldkant over den øverste del af kan-
ten, der jo i øvrigt var ‘ret smukt udarbejdet’.52 At 

Fig. 87. Fontehimmel, 1636, skænket af borgmester og kirkeværge Søren Andersen 
Skriver og hans hustru Elsa Jensdatter (s. 688). Foto AM 2007. – Font canopy, 1636, 
donated by Mayor and Churchwarden Søren Andersen Skriver and his wife Elsa Jensdatter.
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man fulgte rådet fremgår af en †beklædning med 
frynser fra o. 1850, der ses på et ældre fotografi.200 
Fonten, der siden 1858 har plads ved korindgan-
gens søndre hjørne, er istandsat 1928 og 1976.201

 †Døbefont. En ældre font, der 1600 stod i ‘skt. 
Annes kor’ (Søndre Kapel), blev 1621 flyttet 
(bort?) i forbindelse med en ‘forandring’ af kapel-

lets stoleværk.15 Fonten kan muligvis identificeres 
med en fontekumme af granit, som indtil 1907 
stod i gården til det daværende Thomsens Hotel i 
Helligkorsgade 1. Den enkle, glatte kumme, med 
dobbelt tovsnoning langs mundingsranden, bru-
ges nu i Vejstrup Kirke (Nørre Tystrup Hrd.) og 
vil blive behandlet derunder.202

43*
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Fig. 88. Fontehimmel, 1636, med rekonstruktion af de oprindelige farver (s. 688). Akvareltegn-Akvareltegn-
ing ved maler N. Petersen 1893. – Font canopy, 1636, with reconstruction of the original colours.
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 Dåbsfad (fig. 89), o. 1550, af drevet messing, syd-
tysk, stemplet »RS«, stærkt udpudset, tværmål 65 
cm. I bunden medaljon med Bebudelsen, herom 
en frise med hjort og hund, der gentages på fa-
nen. Fadets type er almindeligt forekommende.203 
Fadet synes først at være kommet til kirken efter 
1708. Et †dåbsfad, der nævnes i inventaret 1684, 
omtales nemlig 1708 som et ‘storpuklet (godron-
neret?) fad’.15 De følgende inventariers kortfat-
tethed gør det ikke muligt at sige, hvornår fadet 
er udskiftet med det nuværende.
 En dåbskande fra o. 1950 er af messing, 31 cm 
høj, med konisk smalnende korpus og svunget 
hank. 1874 anskaffedes en †dåbskande af tin.167

 1738 nævnes et †dåbshåndklæde og hertil en 
†blomsterkrans af voks.15 To †fonteklædninger ses 
indgået til Museet på Koldinghus, men forefindes 
nu ikke længere (inv.nr. 160).
 Fontehimmel (fig. 87), 1636, skænket af borgme-
ster Søren Andersen Skriver (kirkeværge) og hans 
hustru Elsa Jensdatter,204 tilskrevet billedskæreren 
Peder Jensen Kolding i Horsens.205 Den rigt ud-
skårne himmel, 178 cm høj, har samme plan som 
døbefonten, et rektangel med afskårne hjørner, 
der næsten giver den en ottekantet form. Over 
frisen, der kantes af profillister og beslagværk, rej-

ser sig en firsidet baldakin, der samles oventil i et 
profilled, som bærer et topspir med det nøgne 
Jesusbarn stående øverst i velsignende positur 
med rigsæblet i venstre hånd. På baldakinens stød 
ligger knortede kvindevolutter med vasespir, og 
imellem dem spinklere bøjler med landsknægt-
hoveder, der bærer små englefigurer med lidel-
sesredskaber (to af englene er fornyet 1893). 
Gesimsen bærer topstykker i tidlig bruskstil, de 
tre med englehoved og flankerende groteske ma-
sker. Det fjerde er tilsvarende, men har midtpå 
to skjolde med givernes bomærker og initialer: 
»S(øren) A(ndersen) S(kriver) B(orgmester)« (tv.) 
og »E(lsa) I(ens) D(atter)«. Hendes bomærke er, 
som ofte hos kvinder, et Jesumonogram med 
kronende kors. Under himlen indrammer profil-
lister en nedhængende Helligåndsdue.
 Stafferingen er oprindelig men stærkt opma-
let ved sin fremdragelse 1893. Grundfarven er en 
brun, der suppleres med rødt, grønt og sort samt 
guld på siraterne og en let brunlig hudfarve med 
røde kinder. I frisen læses med gylden fraktur på 
sort bund: »Søffren Andersøn Schriffuer Borge-
mester. Og hans Hustru Elsa Jensdatter hafuer 
ladet dette Werk giøre paa deris Egen bekostning 
Doben og kiercken til Ehre Anno 1636«.
 1852 blev himlen overstrøget med perlefarve, 
der 1893 fjernedes til fordel for den nuværende, 
opmalede renæssancestaffering. Frilægningen fo-
retoges af Magnus-Petersen, der lod udføre en 
akvareltegning med rekonstruktion af de ori-
ginale farver (fig. 88). Den seneste restaurering 
2001 har alene haft konserverende formål.
 †Fontegitre. 1) Til den ældre †font synes 1610 
at have hørt en art fontelukkelse, idet man dette 
år anskaffede ‘en kæde og lås til at lukke fonten 
med’.15 2) 1646 blev træværket omkring dåben 
hæftet til muren ved den nordre side imod koret. 
1700 nævnes en skodde til ‘døren for dåben’, og 
1768 tales om ‘skærværket’ ved døbefonten, Carl 
Mertzrath overstrøg samme år gitteret med per-
lefarve.15

 Et usædvanligt dåbsmaleri (fig. 90) er skænket 
1626 af slotsskriver Henry Splet (jf. †epitafium 
nr. 6) til opsætning ved fonten, dvs. i den middel-
alderlige alterniche syd for korindgangen, hvor 
det stadig har plads. Maleripanelet, der opfylder 

Fig. 89. Dåbsfad, o. 1550, vistnok først kommet til kir-
ken efter 1708 (s. 688). Foto AM 2007. – Baptismal dish, 
c. 1550, probably only acquired by the church after 1708.
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hele nichens bund, følger foroven nichens buede 
form, mens det forneden under det egentlige 
maleri har form af et udsvejfet hængestykke.

 Det veludførte oliemaleri viser Jesus stående i 
Jordanfloden med højre fod oppe på brinken og 
hænderne samlet i bøn foran brystet. Til venstre 

Fig. 90. Jesu Dåb, maleri skænket til fonten 1626 af slotsskriver Henry Splet (s. 688). Foto AM 2007. – The Baptism 
of Christ, painting donated for the font in 1626 by the Castle Clerk Henry Splet.

DØBEFONTE M.M. 
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for ham står den asketisk udseende Johannes, der 
bærer kamelhårskappe og korsstav, og som med 
en muslingskal i højre hånd hælder dåbsvandet 
ud over Jesus. Jesus vender sig lidt bort fra Johan-
nes, ud imod beskueren. Til højre for ham bugter 
floden sig frem gennem et sydlandsk landskab 
med bjerge, byer og forsamlede skarer af jøder. 
De mørke skyer åbner sig over scenen i et lys-
væld, hvori man øverst ser Jahves navn på he-
braisk, derunder den nedstigende Helligåndsdue. 
Døberen, bag hvem man skimter en skovtykning, 
har om sin stav slynget et hvidt skriftbånd med 
indskriften: »Ecce Agnus Dei qui tollit Peccata 
Mundi« (Se det Guds lam, som bærer al verdens 
synder).
 Hængestykket er malet som en kartouche med 
rulleværk omkring et stort bredovalt skriftfelt, 
der flankeres af to barmfagre engle med sejrs-
kranse. I feltet læses, med forgyldt fraktur på sort 

bund, citater fra Matt. 3,16, Matt. 28,18 og Mark. 
16,16: »Oc der Jesus vaar døbt giek hand strax 
op aff vandet …«, »Jesus sagde til sine Disciple, 
mig er giffuen al Mact … « og »Huo som troer 
oc bliffuer Døbt ...«. Citaterne afsluttes med be-
kendelsen »Christ min Frelsere«. I endnu et lille 
skriftfelt (fig. 91), der er vist hængende ned fra 
skriftfeltet, læses: »Anno 1626 den 1 Nouember 
lod Erlig oc velforstandig mand Henrich Splett 
den Eldre denne taffuel bekoste oc indsette Gud 
till Ehre oc kirken till beprydelse«. Lige under 
stifterindskriften findes et lille maleri af Kristus 
stående som smertensmand med sine lidelsesred-
skaber, der ved sin personlige tone er med til at 
give dåbsmaleriet epitafiekarakter. 206

 En †dåbsstol nævnes 1858, da den var opsat i 
forbindelse med nichen i søndre sideskib. Den 
ønskedes omdannet, så den bragtes i symmetri 
med de andre stole.16

Fig. 91. Dåbsmaleri 1626, udsnit med Henry Splets stiftelsesindskrift og en medaljon 
med den lidende Frelser (s. 690). Foto AM 2006. – Baptismal painting, 1626, detail with 
Henry Splet’s foundation inscription and a medallion with the suffering Christ.
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KORBUEKRUCIFIKSER, KOR-  
GITRE M.M.

Korbuekrucifikser. 1) (Fig. 92), o. 1520, med fornyet 
korstræ fra 1893. Den vældige figur tilhører den 
efter 1500 udbredte type, som er spændt ud på 
korset. Armene er let skrånende, hovedet vendt 
imod højre skulder, kroppen danner en bue ud 
fra korset, og benene er udstrakte med højre 
fod bøjet ind over den venstre. Hovedet bærer 

en meget stor, grenet tornekrone, og det angst-
fulde ansigt med lukkede øjne og halvåben mund 
synes at skulle vise selve dødsøjeblikket. Der er 
gjort usædvanligt nøje rede for kroppens muskler 
og scener, sidesåret er buet, og hænderne er del-
vis sammenlukkede. Det korte lændeklæde ligger 
som et v om underlivet og danner ud for venstre 
hofte en stor flyvesnip med dramatisk knækkende 
folder. På benene findes en del grove udlusninger, 
som dog synes at være originale. Figuren har en 

DØBEFONTE M.M.  · KORBUEKRUCIFIKSER, KORGITRE M.M.

Fig. 92. Korbuekrucifiks nr. 1, o. 1520 (s. 691). Foto AM 2007. – Holy rood, c. 1520.
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ret nær parallel fra Læborg Kirke, der nu er på 
Koldinghusmuseet (DK Ribe 2928).
 Det glatte fyrretræskors, med stor INRI-seddel, 
er fra 1893, da figuren blev afrenset med natron-
lud og bemalet med mørkebrun farve. Efter dens 
fjernelse 1976 var træet så skjoldet og uensartet, 
at man valgte at give alt en mørknende voksbe-
handling.
 Oprindelig kan krucifikset både have været 
korbuekrucifiks og haft tilknytning til det Hel-

ligkors Alter i kirken, der haves oplysninger om 
(jf. s. 586). 1721 blev krucifikset malet,15 og 1731 
nævnes et ‘dejligt krucifiks’ over korskranken (og 
prædikestolen),120 og 1756 nævnes, hvordan kru-
cifikset kunne genopsættes efter restaureringen. 
Endnu o. 1884 hang krucifikset højt over kor-
buen med forgyldt lændeklæde og et lidt min-
dre †korstræ (jf. fig. 28). 1924 havde det plads 
på korets sydvæg,168 og efter istandsættelse 1976 
er krucifikset nu ophængt nord for korbuen på 
nordre sideskibs østvæg.
 2) (Fig. 93), o. 1750. Kristusfiguren er ca. 80 
cm høj. Jesus hænger i skrånende arme, hovedet 
er vendt imod højre, kroppen er lodret og de 
spinkle ben let bøjede med højre fod lagt over 
den venstre. Tornekronen er flettet, ansigtet ro-
ligt med åbne øjne, og det korte lændeklæde har 
sløjfe med hængesnip ved højre hofte. Korset er 
glat med kranie og knogler ved fødderne. Figu-
ren står mørkbejdset, korstræet egetræsådret.
 Krucifiksets kan stamme fra kirkens restaure-
ring 1753-58 eller måske fra byens †hospitals-
kirke, der havde et †krucifiks fra 1750. 1924 
hang det ‘over buen i sydkorsets østvæg’.168 Efter 
konservering 1993 opsat som pendant til nr. 1 på 
søndre sideskibs østvæg.
 Et †krucifiks, udført 1889 af ‘billedskærer Fred-
skov’ som ‘hautrelief ’ i egetræ, har muligvis været 
ophængt i kirken.16

 (†)Korgitter, 1638, bekostet af Margrethe Her-
mandsdatter Reiminck, kun delvis i behold og 
siden 1823 opsat imellem koret og sakristiet. Det 
bevarede stykke (fig. 94), ret stærkt fornyet 1893, 
er 263 cm langt, 210 cm højt og udgør fem fag, 
hvoraf de to danner dobbeltdør under en kronen-
de kartouchegavl. Opbygningen er arkitektonisk 
med kraftigt postament, frise og felter i to ræk-
ker; felternes panel har, bortset fra dørenes, enkle 
profilfyldinger, der stammer fra 1893. Over po-
stamentfremspringene flankeres de nedre felter af 
halspilastre med beslagværk og semikolontegn, de 
øvre af joniske hermer, dels mandlige, dels kvin-
delige (fig. 96). De to nedre dørfag har arkadefyl-
dinger med kannelerede pilastre, slyngbåndsprydet 
bueslag og beslagværk i sviklerne, de øvre har ka-
rakter af et åbent ‘tralværk’ med drejede balustre. 
Frisen er gennemløbende med bøjler, der prydes 

Fig. 93. Korbuekrucifiks nr. 2, o. 1750 (s. 692). Foto 
AM 2007. – Holy rood, c. 1750.
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af englehoved og beslagværk, og over bøjlerne står 
der på profilgesimsen små drejede spir fra 1893. 
Gavlen over dørene (fig. 95) udgøres af en spirpry-
det rulleværkskartouche og rummer i midten en 
medaljon med Kristus som Salvator Mundi.
 Bemalingen fra 1893 har som grundfarve en 
egetræsådring og dertil lidt gråt, rødt og grønt 

samt guld og sølv på siraterne, der i et vist omfang 
bygger på konstaterede spor af oprindelig staffe-
ring. 1731 læstes ‘over korsdøren’ (vel i frisen): 
»Gud aldmægtigste til Ære, Kierken til bepry-
delse, haver S(a)l(ig). Margreta Hermandsd(atter) 
Reimings, fordum Apothekerske udi Colding, 
hendes efterladte Børn og Arvinger dette ladet 

Fig. 94. (†)Korgitter, skænket 1638 af apotekerske Margrethe Hermandsdatter Reiminck (s. 692). Foto AM 2006. 
– Remains of chancel rail, donated in 1638 by the apothecary’s wife Margrethe Hermandsdatter Reiminck.

KORBUEKRUCIFIKSER, KORGITRE M.M.  
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opsætte og bekoste. A(nno) 1638«.120 Samtidig 
nævnes ligeledes ‘over kors-døren’ et ‘dejligt kru-
cifiks’ (korbuekrucifiks nr. 1). 1823 flyttede man 
prædikestolen bort og nedtog skranken mellem 
‘koret og kirken’ samt trappen op ‘til det sted, 
hvor prædikestolen forhen stod’.52 Det sidste gik 
på, at prædikestolen hidtil havde haft plads midt 
oppe på skranken (jf. s. 696).207 De bevarede dele 
af den har herefter fået deres nuværende anven-
delse.
 Et †korgitter, der opsattes 1823 til erstatning for 
ovennævnte, omtales som ‘et aflukke i ca. to alens 
højde’.52 1853 opstilledes i forbindelse med git-
teret to †gipsfigurer på søjler af egetræ (jf. fig. 28), 
og 1869 leverede L. A.Winstrup tegninger til et 
nyt korgitter.16

Fig. 96. (†)Korgitter, 1638, udsnit med hermefigurer 
(s. 692). Foto AM 2006. – Chancel rail, 1638, detail with 
herm figures.

Fig. 95. (†)Korgitter, 1638, udsnit med kronende Kristusmedaljon (s. 693). Foto AM 2006. – Chancel rail 1638, detail 
with crowning Christ medallion.
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PRÆDIKESTOL M.M.

Prædikestolen (fig. 97), fra 1591, med initialer og 
våben for lensmanden Caspar Markdanner, består 
af seks arkadefag, der kantes af toskanske søjler 
med glatte prydbælter. Arkaderne har kannele-
rede pilastre med profilkapitæl og et bueslag, der 
ledsages af slyngbånd. Arkadefelterne er glatte, 
vel beregnet for malerier, bortset fra tredje felt 
fra opgangen, der rummer en laurbærkrans med 
Caspar Markdanners våben i lavt relief (fig. 98). 

Postamentets og frisens felter er glatte med vin-
kelknækkede fyldingsfremspring, og forneden 
afslutter en sammenhængende række af fyldings-
hængestykker med drejede hængekugler under 
hjørnerne. Profilgesimsen ledsages af to ræk-
ker tandsnit, den svajede underbaldakin er støbt 
1893, og fra samme tid stammer også opgangen i 
form af en stentrappe fra koret.
 Den meget store himmel danner en syvsidet 
polygon. Den har glat, profilkantet frise, tandsnit-
gesims og gavlformede topstykker (fra 1893). På 

Fig. 97. Prædikestol, 1591, skænket af lensmanden Caspar Markdanner (s. 695). Foto AM 2006. – Pulpit, 1591, do-
nated by Lord Lieutenant Caspar Markdanner.

KORBUEKRUCIFIKSER, KORGITRE M.M.  · PRÆDIKESTOL M.M. 
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hjørnerne står der små retkantede spir, og lof-
tet har radiære profilribber udgående fra en stor 
midtroset.
 Prædikestolens bemaling er fra 1893, da den 
fik sin brune egetræsådring med lidt grønt og 
rødt samt guld og sølv på siraterne, der i et vist 
omfang går tilbage til konstaterede rester. I fel-
ternes top er malet en stjerne, og under og over 
lensmandens våben er med guld anført »GMB/ 
CM 1591«, der kan opløses som Caspar Mark-
danners valgsprog »Gott mein Beistand« (Gud 
min bistand) og initialer. De øvrige indskrifter er 
også i versaler (det danske dog i fraktur), men står 
på sort bund. Postamentfelterne har en latinsk 

indskrift, der, noget usædvanligt, felt for felt er 
oversat til dansk: »Quasi tvba exalta vocem tvam/ 
Opløft din Røst som en Basun,// et indica po-
pvlo meo defectionem ipsorum/ og kundgiør 
mit Folk deres Overtrædelser// et domvi Iacobi 
peccata ipsorvm Es. 58(,1)/ og Jakobs Huus deres 
Synder.// Misericordiam volo et non sacrificivm. 
Math. 12 (,7)/ Jeg haver Villie til Miskundhed og 
ikke til Offer.// Predica verbvm, insta oportvne 
importvne. Tim. 2(4,2)/ Prædike Ordet, hold ved 
i Tide og Utide«. På fremspringene mellem ind-
skrifterne er skrevet fem versaler, af hvilke de tre 
første er læselige som »MSF«, de to sidste mulig-
vis som »KF«.208

 I himlens frise læses stifterindskriften: »Caspar 
Marckdaner til Sjøgaard, som den tid var kong. 
Maie: Høffvitzmand paa Koldinghus, lod giøre 
denne predickstoel paa sin egen bekostning/ 
Kolding Kircke til ære [renoveret]«.209

 Stafferingen er nok en ret fri rekonstruktion, 
men den må i hovedsagen afspejle en original 
‘snedkerstaffering’, dvs. en delvis staffering, som 
lod træet stå fremme og kun omfattede deko-
rative led, indskrifter m.m.210 Prædikestolen har 
siden 1858 plads ved koråbningens nordside.
 Selv om Caspar Markdanner hævder at have 
ladet prædikestolen udføre på egen bekostning, 
var den ikke helt uden udgift for kirken. Således 
betaltes Søren murermester og Anker tømmer-
mand 1591 for at opsætte den nye prædikestol. 
Pladsen kendes ikke sikkert, men har formentlig 
svaret nogenlunde til den nuværende, eftersom 
der 1603 tales om en begravelse ‘i den nordre 
gang bag ved prædikestolen’.15 Senere er præ-
dikestolen flyttet ind i selve korindgangen, for-
mentlig 1638 i forbindelse med opsætningen af 
korgitteret, på hvis gesims den stod i 1700-tallet. 
En så fremtrædende plads, svarende til de såkald-
te lektorieprædikestoles,211 bekræftes bl.a. af spor 
efter trappen på bagsiden af korgitteret.212 Og 
den kendes tilsvarende bl.a. i Kristian IV’s kirke 
i Kristiansstad i Skåne.213 I forbindelse med den 
store restaurering malede Karl maler 1756 den 
genopsatte himmel,15 og samme år forbedrede 
han ‘malingen på prædikestolens gamle træ’, lige 
som han malede det ‘nye træ’ og fik betaling for 
ægte guld, uægte guld samt olie og farve.129

Fig. 98. Prædikestolsfelt med giveren Caspar Markdan-
ners våben (s. 695). Foto AM 2007. – Pulpit panel with 
the arms of the donor, Caspar Markdanner.
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 Da man 1781 ønskede prædikestolen flyttet, 
lod man snedkeren udføre en prøveprædikestol 
‘med overdel og opstandere’ som han øjensynligt 
flyttede hele tre gange.15 Noget resultat kom der 
åbenbart ikke ud af det, men da øvelsen blev gen-
taget 1819, endnu en gang med en ‘prøveprædi-
kestol’,15 mundede det 1823 ud i en nedtagelse 
fra korgitteret og en plads på skibets østligste pille 
i nord. Den bibeholdtes indtil stolen 1858 fik sin 
nuværende plads ved korindgangens nordside.16 
Her ses den på et fotografi fra o. 1880 med en 
hvid ‘stenfarve’ fra 1852 (fig. 28). Sit nuværende 
udseende skylder prædikestolen istandsættelsen 
1893.
 En bogstol til prædikestolen er anskaffet 1800.15 
Den har opstående kant og betræk som gesim-
sens (jf. ndf.). En †bogstol til prædikestolen blev 
skænket 1746.15

 Et †timeglas til prædikestolen blev anskaffet 
1738.15

 Prædikestolens gesims har en beklædning med 
rødt fløjl og guldfrynser fra o. 1900.
 †Beklædning. 1729 fik prædikestolen et rødt ‘klæ-
desovertræk’, der siden blev fornyet med jævne 
mellemrum. 1740 beklædte Anders sadelmager 
således atter prædikestolen med brug af 50 store 
messingsøm, ‘to alen grønne florette bånd’, jern-
søm og hestehår. Beklædningen beskrives 1745 
som et rødt fløjlsovertræk med sølvfrynser, der 
var bekostet af Hans Flye.15 1833 skænkede Jens 
Peter Wissing et rødt fløjlsbetræk med guldfryn-
ser til prædikestolen (jf. s. 661).52

 †Lysearme. Inventarierne nævner i 1600-tallet 
en lysearm ved prædikestolen, fra 1708 optræder 
der to.15

 1738 anskaffedes en lille †stol (‘en ny liden 
skammel’) til prædikestolen, formentlig for at 
præsten kunne sidde ned under prædikenen (jf. s. 
325 f. med fig. 51). 1739 blev den betrukket med 
gråt klæde.15

STOLESTADER, KORSTOLE M.M.

Stolestaderne er fra 1908, udført i en behersket 
skønvirkestil med nygotiske elementer efter teg-
ning af arkitekt A. Hagerup. Bænkene har let skrå 
fyldingsryglæn, gavlene et vandret armlæn. Mens 

gavlene siden 1976 står i blankt fyrretræ med lidt 
guld, er bænkene malet i to grønne nuancer. Op-
rindelig stod staderne i bejdset træ.
 Af ældre stoleværk er bevaret enkelte dele. 1) En 
gavl tilhørende kirkens †kongestol (fig. 99) fra o. 
1560, 135 cm høj, 32 cm bred (jf. †stolestader). 
Plankegavlen udvider sig foroven i form som et 
kronet skjold, der træder lidt frem i relief. Ud-
stemninger i siderne stammer fra bænke, mens 

Fig. 99. Stolegavl fra kirkens †kongestol, o. 1560, gen-
brugt 1753-58 som rygplanke for en pengeblok (s. 
697). Foto AM 2007. – Pew gable from the †Royal pew in 
the church, c. 1560, re-used in 1753-58 as the back plank of 
a collection box.
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kraftige jernbolte hidrører fra en sekundær brug 
som rygplanke bag en †pengeblok fra 1753-58. 
Også resterne af bemaling stammer fra denne 
genbrug. Skjoldet fremtræder forgyldt med spor 
af hvid påskrift på sort bund: »[Colding byes 
fatt]ige«. Nu hensat på tårnloftet.
 2) To stolegavle fra en (†)herskabsstol, 165 cm 
høje, med årstal »1676« og et udsvejfet topstykke 
med våben for Poul Beenfeldt og hans hustru 
Margareta født Fischerin (fig. 100, jf. lysekrone 
nr. 4 og kapel). Hans bærer under våbenet ini-
tialer og første del af årstallet: »1P.B.F.6«, og på 
hendes læses tilsvarende: »7M.B.F.6«. Gavlene er 
1976 afrensede for lak. De indgår siden 1858 i en 
degnestol ved korets nordvæg (jf. ndf.).
 3) Fem stolegavle fra 1757 har overlevet i for-
bindelse med pengeblokke nr. 2-6, og dertil er to 

ens stoledøre, af fyrretræ 96×62 cm, bevaret i en 
degnestol (fig. 101, jf. ndf.). De har profilfylding 
med buet afskårne hjørner.
 Kirkens †stolestader nævnes 1560 som nye; til 
dem hørte den ovennævnte gavl fra †kongestolen 
(fig. 99).214 1588 betaltes der for to ‘egetræer’ til 
fodstykke under ‘de nye stole’.15 En vedtægt om 
stolestader, der blev stadfæstet af kongen 1594, 
håndhævede en streng rangorden, hvor konge- og 
lensmandsstole stod forrest efterfulgt af stole for 
slottets folk i øvrigt samt endelig for borgmestre, 
rådmænd og øvrige borgere efter rang og stand.215 
1595 ‘forfærdigede’ snedker Søren Ågård ‘råd-
mandens stol’, 1600 nævnes lensmandens stol, og 
1604 omtales både kongens og dronningens stole. 
1603 sattes en lås i ‘den stol, lensmandens piger 
står i’, og 1621 medførte fontens flytning, at man 

Fig. 100-101. 100. Stolegavl fra (†)herskabsstol, 1676, udsnit med våben for Margareta Beenfeldt, f. Fischerin (s. 
698), nu genanvendt i degnestol (s. 702). 101. Stolelåge 1757, nu genanvendt i degnestol (s. 698, 702). Foto AM 
2007. – 100. Pew gable, 1676, detail with arms of Margareta Beenfeldt, née Fischerin, now re-used in the parish clerk’s seat. 101. 
Pew door, 1757, now re-used in the parish clerk’s seat.
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forandrede stolene i Skt. Annas Kapel. Dets 52 
kvindestole blev bibeholdt, men nu modernise-
ret med nye ‘opstænger’ (gavle). 1639 lavede Josef 
snedker fire nye stole af fyr og færdiggjorde dertil 
nogle andre, ‘som var gangen brøst på’. Samme år 
lavedes to nye skamler, som børnene skulle sidde 
på. Denne †børnestol var beregnet for faddere ved 
barnedåb, men også for jordemødre og kvinder, 
der skulle stå offentligt skrifte.216 1646 nævnes 
pillen ved ‘borgmester og råds stole’, og samme 
år indsattes to små fortindede låse i ‘slotsherrens 
stol’.15 En stolestadestrid 1675 mellem Hans Han-
sen Guldsmeds og byfoged Niels Olufsens hustru-
er nægtede byfogeden at befatte sig med.216

 1680 var turen kommet til ‘det nye’ (nordre) 
kapel, der fik lavet 23 stole, ‘som var ganske øde’; 
seks egefjæl brugtes til gavle. I årtierne o. 1700 
begyndte byens bedre folk at bygge sig †lukkede 
stole med vægge, loft, dør og vinduer, af hvilke 
der 1746 var otte (jf. ndf.). 1713 blev staderne un-
der orglet repareret og mestermandens (bødlens) 
stol flyttet dertil. 1734 reparerede Hans Pedersen 
seks stole under tårnet, og ti blandt kvindesto-
lene i ‘den smalle gang’, dvs. nordre række; de 
otte fik nye opstandere og sæder. Atter 1738 blev 
22 gamle stole forbedret, og der gjordes to nye 
bænke ‘med udhugget klædning (panel) på begge 
sider’.15 En fortegnelse 1711 opregner i alt 118 
stole i kirken, midtskibets to rækker med plads 
for op til otte personer, de øvrige gerne med rum 
for tre eller fire. Allernederst bag mandsstolene 
havde 1730 natmanden sin plads.129

 I forbindelse med den store restaurering 1753-
58 indsattes der fire rader nye stole i hovedkir-
ken, to i hvert af kapellerne.60 Snedkeren betaltes 
1757 ‘for alle kirkens stole’, og samme år afreg-
nede man 19 rdlr. for 125 bøger ægte guld og 
sølv til malearbejdet samt 30 låse til stoledøre-
ne.15 Snedkerne var Mikael Nielsen, Jens Hansen 
og Jokum Jacobsen, der efter kontrakt skulle lave 
så mange nye stole, som kirken havde behov for 
efter den ‘antagne model’ og til den ‘allerringeste 
pris’. Gavlene skulle have ‘indsvejfede halse’, en 
hulkel og en stor dækliste over halsen, en lille 
underneden.217

 1840 overstrøg Fr. Dyring alle stole med olie-
farve, og 1846 modtog kgl. agent Jens Peter Wis-

sing som tak for sin gavmildhed mod kirken et 
‘hæderssæde’ i øverste mandsstol i midtskibets 
brede gang (jf. ndf.).52 Ordningen med faste plad-
ser ophørte o. 1858, da Nordre Kapel blev gen-
inddraget i kirken og til dels blev forsynet med 
nye stole. Andre blev skrabet sammen fra forskel-
lige dele af kirken.16 1876 ønskedes nye stader, og 
det blev henstillet, at stoleværkets hvide farve fra 
1852 blev afløst af en ‘anden farve’, da den var 
vanskelig at holde ren på grund af osen fra var-
meindretningen.218 1878 afstod man dog fra en 
fornyelse af staderne, der blot fik de gamle låger 
aftaget og blev overstrøget med egetræsfarve.218

 Disse stolestader fra 1757 ses på to fotografier 
fra o. 1880 (fig. 28, 106), der viser enkle planke-
gavle med en profileret halsindsnævring som de 
fem, der ved stadernes kassering 1908 blev beva-
rede som rygbrædder i pengeblokke (nr. 2-6).
 (†)Korstole (fig. 102-05), 1520, dateret af en 
†indskrift og yderligere af en række våbener for 
den daværende konge, Kristian II, for bispen, lens-
manden og kirkens præst. Bevaret er tre nedskårne 
rækker med hver fire stole samt det nedre af fire 
rigt udskårne gavle. Korstolenes opbygning er den 
vanlige med klapsæder, der på undersiden har haft 
misericordier (støttesæder). Vangerne, der i siderne 
har kvartcirkulære udsparinger for klapsæderne, er 
forsynet med sekssidede småsøjler under armlæn 
og sæder og håndstøtter formet som en stor fug-

Fig. 102. Udsnit af (†)korstole, 1520 (s. 699). Foto AM 
2006. – Detail of (†)choir stalls, 1520.
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leklo, der griber om en kugle. De gennemløbende 
ryglæn har fremspringende, trekvartrunde, profi-
lerede sidestykker, der har tjent som armlæn. På 
sidestykkernes oversider ses huller fra fæstnelse af 
de søjler, der har båret stolenes †baldakin.
 På to af stolerækkerne, ved korets nordvæg, er 
sæderne fornyede, på den tredje, ved sydvæggen, 
er sæderne nok originale, men de har mistet mi-
sericordierne (udstemninger for dem ses). Bagpa-
nelet er overalt fra 1800-tallet (vel 1858), i stolene 
er der flere steder indskåret navne og årstal.219

 De fire gavle, der nu er samlet til et 164 cm 
bredt panel (fig. 103), er 39-41 cm brede og nu 
111 cm høje. Gavlene rummer hver en relief-
skåret helgen stående under en rundbuet arkade 
med antydning af et hvælv, hvorover der findes to 
våbener i tidens tartscheform (dog ikke gavl nr. 
2); i sviklerne treblade.

 Fra venstre ses: 1) (Fig. 103) Skt. Jørgen og dra-
gen i en arkade, der er lidt højere end de øvrige 
gavles. Helgenen, iført kjortel med moderigtige 
pufærmer, står hen over dragen med et ben på 
hver side og presser med sin venstre hånd et skjold 
ned i udyrets gab, mens han i den højre hæver 
et sværd til slag. De to skjolde foroven rummer 
fædrende og mødrende våben for Oluf Nielsen 
Rosenkrantz, lensmand på Koldinghus 1516-23. 
Gavlrestens nedre venstre hjørne er fornyet 1976.
 2) (Fig. 105) Skt. Olaf, den norske martyrkon-
ge, traditionelt fremstillet aldrende med langt hår 
og skæg, rustning og i højre hånd den stridsøkse, 
som han blev dræbt med. Kongen, der i venstre 
hånd bærer et dobbeltbæger (en hanap), træder 
som vanligt hen over et dragevæsen med konge-
hoved, hvis betydning ikke helt har kunnet klar-
lægges.220 De to kronede våbener ovenover er 

Fig. 103. (†)Korstole, 1520, panel dannet af de fire gavles nedre dele med udskårne helgener og våbener. Nu gen-
brugt i degnestol (s. 700). Foto AM 2006. – (†)Choir stalls, 1520, panel formed by the bottom parts of the four gables with 
carved saints and coats of arms. Now re-used in the parish clerk’s seat.
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kong Kristian II’s fædrende og mødrende. Med 
heral disk kurtoisi er dronning Kristinas saksiske 
våb en sat dekster (til heraldisk højre), mens kong 
Hans’ våben er trådt tilbage til den mindre fine 
sinister plads.
 3) (Fig. 105) en bispehelgen, utvivlsomt vær-
nehelgenen Skt. Nikolaj af Myra. Han står i fuldt 
bispeskrud med sin bispestav i højre hånd, mens 
den venstre viser en åbenstående bibel frem. 
Ovenover ses biskop Ivar Munks våben (sinister) 
og Ribe Domkapitels; skjoldene krones af en lil-
lebitte bispehue.
 4) (Fig. 103) Anna Selvtredje, der står som den 
gode husmor iført et stort hovedtøj. Hun holder 
det nøgne Jesusbarn på sin venstre arm, mens hun 
lægger højre arm om datteren Maria, der står ved 
hendes side og rækker et æble frem imod barnet. 
Ovenover ses (fig. 104) Koldings byvåben (sini-

ster) og et skjold med et Andreaskors og en kalk, 
utvivlsomt tilhørende præsten Niels Petersen.
 Mens selve korstolene står med en nyere be-
maling i gråt og grønt,221 har gavlene 1976 fået 
fjernet en mørk lakering, så de nu står i blank eg.
 Det var helt normalt, at bykirker som Koldings 
havde sådanne korstole, selv om der ikke var til-
knyttet noget munke- eller kannikesamfund.222 
Ved store kirkefester tog alle gejstlige plads her, 
udefrakommende, alterpræster og vikarer, der alle 
var med til at kaste glans over sceneriet. Antallet 
12 kan vel være det originale, men snarest har 
der været flere, måske i alt 22 korstole.223 De fire 
gavle repræsenterer formodentlig det originale 
antal, og de kan meget vel have været endog me-
get højere med kronende stavværk og spir. De 
fire fremstillede helgener har utvivlsomt været 
udvalgt for en særlig tilknytning til Kolding og 

Fig. 104. (†)Korstole, o. 1520, udsnit med våbener for sognepræsten Niels Petersen og for Kolding By (s. 701). Foto 
AM 2006. – (†)Choir stalls, c. 1520, detail with arms of the parish priest Niels Petersen and of the City of Kolding.
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byens kirke (jf. s. 583 og *altertavle s. 672). Dette 
kan kun fuldt ud bekræftes, når det gælder vær-
nehelgenen Skt. Nikolaj. For de øvrige haves kun 
spredte vidnesbyrd.165

 Skæringerne tilhører med deres fyldige former 
og dramatiske bevægelse en sydtysk stilbølge, 
der herhjemme især repræsenteres af Odensebil-
ledhuggeren Claus Berg,224 og det må anses for 
sandsynligt, at de er blevet til i hans værksted.225

 1730 læstes i koret ‘over provstens stol’ et latinsk 
vers (heksametre), der næsten med sikkerhed har 
stået på korstolenes baldakiner, og som giver de-
res datering: »Anno milleno qvingentenoqve vi-
geno/ Christi, curato statuente Petri Nicolao/ 
conditur hæc nova fabrica. Laus Domino« (I det 
Herrens år 1520 blev, efter sognepræst Niels Pe-
dersens bestemmelse, dette nye værk bygget. Pri-
set være Herren).226

 1738 udbedrede snedker Jens Hansen 22 gamle 
stole i koret og lavede to nye samt en ny bænk til 
mesterlektien.15 Måske er det ved denne lejlighed, 
at gavlene blev nedkortede og adsplittede. 1772 
oplyser tegneren Søren Abildgaard således, at de 
da indgik i to †skriftestole (jf. ndf.), som fandtes 
nord og syd for alteret. Gavlen med Skt. Jørgen, 
som han udførte en tegning af, indgik i den nordre 
skriftestol, de tre andre i den søndre.227

 Endnu 1848 opregnede Fyhn 24 stole, af hvilke 
de to som nævnt var fra 1738.66 Antallet må snart 
være reduceret til de eksisterende 12. 1858 blev 
gavlstykkerne indsat på deres nuværende plads 
som forpanel i kirkens degnestol (jf. ndf.).
 †Skrifte- og præstestole. 1646 købtes fire tællelys til 
skriftestolen i koret, og 1678 anskaffedes en fod-
skammel ‘til hr. Niels i skriftestolen’. 1725 fik man 
lavet en låge til et skab i provstens skriftestol, og 
1758 omtales også kapellanens skriftestol.15 1730 
fremgår, at de to skriftestole havde plads nord 
og syd for alteret, og at der i dem indgik gavle 
fra kirkens katolske (†)korstole (jf. ovf.).120 1745 
skænkede kancelliråd Roed en lænestol og en 
skammel med sort læderbetræk til sognepræstens 
skriftestol, og 1757 betaltes for materialer brugt 
til ‘de to skriftestole i koret’, bl.a. seks opstandere 
(gavle). 1821 indrettede snedker Søren Hansen en 
ny skriftestol i sakristiet,15 og endnu 1860 nævnes 
kapellanens og præstens skriftestole.167

 En degnestol er 1858 sammenstykket af panel 
fra kirkens ældre stoleværk og opsat vestligst ved 
korets nordside. Som bænk tjener en række med 
fire stole fra kirkens middelalderlige (†)korstole, 
mens pultens forpanel udgøres af samme korsto-
les nedskårne gavle (fig. 103, 105 jf. ovf.). Som 
gavle tjener siden 1976 to stolegavle fra 1676 
med våbener for Poul Beenfeldt og hans hustru 
(fig. 100, jf. lysekrone nr. 4 og gravkapel). De var 
før 1976 opsat i forlængelse af forpanelet. I øst og 
vest aflukkes stolen af to stolestadelåger fra 1757 
(jf. ovf. og fig. 101), der vistnok frem til 1976 
var henlagt på kirkens loft. Degnestolen har 1976 
fået fjernet en mørk lakering, så den nu står i 
blankt egetræ.
 †Degnestole. 1758 omtales, at der ved degnens 
stol stod en †læsepult og et †bord. 1828 omtales 
degnens stol i koret som ‘nu indelukket’.15

 (†)Herskabsstol, 1676, se s. 698 med fig. 100. 
†Herskabsstol fra slutningen af 1500-tallet for vel-
byrdig Anne Giørtz, se ndf. †lukket stol nr. 1.
 †Lukkede stole. Fra tiden o. 1700 blev det almin-
deligt at byens bedre familier indrettede sig lukke-
de stole med vægge, loft, dør og vinduer. Oplys-
ningerne om dem er ikke fyldestgørende, og der 
blev aldrig særlig mange i kirken. Således anføres 
der 1746 otte, 1753 syv,15 og i Danske Atlas 1769 
kun fem.60 Her anføres de nogenlunde identifi-
cerbare stole under det år, da de tidligst nævnes 
eller kan formodes at have været lukkede.
 1) 1703 overdraget sognepræst Laurits Leehs 
hustru, der også lod rektors hustru benytte den. 
Stolens historie gik øjensynligt tilbage til en 
†herskabsstol, som apoteker Herman Reiminck 
(†1598, jf. †epitafium nr. 3) havde erhvervet af 
den velbyrdige Anne Giørtz. Den kan ikke have 
været lukket ved den tid og er næppe blevet det 
før henimod 1700, da den benyttedes af doktor-
inde Abigore Anchersdatter.228

 2) 1718 bevilget til borgmester og postmester 
Jens Riis og apoteker Richardt von der Hardt.129 
De samme to havde stolen 1753.229

 3) 1722 bevilgedes, at magister Frederik Leh-
majer og (bygmester) Cay Stallknecht måtte flytte 
deres stol fra norddøren til en plads under orglet.129 
Herfra, viste det sig, kunne man imidlertid hverken 
se alter eller prædikestol, hvorfor de samme år fik 
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Fig. 105. (†)Korstole, 1520, gavlene nr. 2 og 3 med fremstillinger af Skt. Olaf og Skt. Nikolaj under våbener for 
kong Kristian II og biskop Iver Munk (s. 700-01). Foto AM 2006. – (†)Choir stalls, 1520, gables with figures of St. Olave 
and St. Nicholas below the arms of King Kristian II and Bishop Iver Munk.
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lov at flytte endnu en gang til et sted ‘neden ved 
kalkhuset’, hvor stolen hverken ville være til gene 
for kirken eller menigheden.230 1753 delte Leh-
majer stolen med oberstløjtnant Brochdorph.229

 4) 1725 bevilget til mester Jochum Soltow og 
feltskærer Lambert Fridrich Ingvar.129

 5) 1729 bevilgedes en ny lukket stol til hospi-
talsforstander Christopher Luchts hustru og børn 
‘i den lille krog fra gangen og op til provstindens 
stol’.129

 6) Anført 1753 på pulpituret. Den var dyrere 
end de øvrige og lejedes af ‘mons. Lambert’.229

 En art †hæderssæde, formentlig fra 1858, ses på 
et fotografi fra o. 1900 (fig. 106). Den stod da ved 
Nordre Kapels gavlvæg og lignede mest af alt en 
nygotisk korstol, hvis baldakin havde fire arkader, 
der blev båret af frisøjler. Det kunne dreje sig om 
et til Jens Peter Wissing indrettet ‘hæderssæde’ fra 
1846 (jf. s. 661). Imod taler, at den høje baldakin 

ikke ville være rigtig forenelig med dets oprinde-
lige plads forrest i stoleværket (jf. ovf.).
 Sakristiets rumindretning. Det middelalderlige sa-
kristi er som nævnt siden 1823 aflukket fra koret 
med et stykke af det gamle korgitter fra 1638. Dets 
ældre inventar har siden en istandsættelse 1968 
stået i mørkbejdset træ og er blevet suppleret med 
store skabe, vindfang og toilet (arkitekt Helge 
Holm). Rummets ældste stykke er et oprindeligt 
sengotisk vægskab (fig. 107), hvis låge af fyrretræ 
fra 1700-tallet, 104×63 cm, har profilfylding og 
oprindelig kasselås med nøgle (fornyede bukke-
hornsbeslag). Hertil kommer et svært barokbord 
fra 1638 (fig. 107), 152×81, 86 cm højt, der har 
profileret bordplade, balusterben og en profileret 
plint med liggende spejlfylding. Sargen, med to 
skuffer, prydes af udskåret bladværk. Bordet blev 
ifølge regnskabet indsat 1638 af Søren snedker og 
kaldes da en ‘egeskive’.15 Formentlig fra 1886-87 

Fig. 106. Kirkens indre set imod nordre korsarmskapel 1886-1908. Foto i Kolding Stadsarkiv. – The interior of the 
church viewed towards the North Transept Chapel, 1886-1908.
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stammer en armstol og otte løse stole i nybarok stil 
med et nyere, blommet betræk. De er forment-
lig kommet til samtidig med, at man langs væg-
gene opsatte bænke med rygpanel i form af æl-
dre, genbrugt panel (fig. 107) i 14½ fag fra midten 
af 1700-tallet (90 cm højt, noget suppleret). De 
glatte fyldinger har kantprofileret rammeværk, 

hvori der er lavt forsænkede felter, som i længden 
følger fyldingernes sider og for enderne afsluttes 
af kølbuer. Før en afætsning 1968 havde panelet 
en egetræsmaling, hvorunder der da blev konsta-
teret en perlegrå farve (vel fra 1852); oprindelig 
havde træet åbenbart stået længe ubehandlet og 
havde derved fået en mørk tone. Der er grund til 

Fig. 107. Sakristiets indre med bl.a. sengotisk vægskab (baroklåge) og barokbord fra 
1638 (s. 704). Foto AM 2007. – Interior of the sacristy with among other objects a Late Gothic 
wall cabinet (Baroque door) and Baroque table from 1638.
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at tro, at panelet oprindelig har dannet brystning 
på †orgelpulpitur nr. 3 fra 1757. Til sakristiets 
indretning hører også malerier nr. 1-2.
 For tidligere indretning se ndf. †kister, maleri 
nr. 3, lysekrone nr. 6, epitafierest nr. 3 og †epita-
fium nr. 1. Sakristiet tjente i ældre tid også som 
†brevkammer for slottet og byen.231 Her stod så-
ledes 1554 et forseglet (penge)skrin tilhørende 
mester Thomas, slotsskriver på Koldinghus.232 Og 
1618 blev der udført en ny kiste af eg ‘til at ind-
lægge og forvare byens breve udi’.231

PENGEBEHOLDERE M.M.

En række †kister fandtes i kirkens sakristi. 1626 
udførtes en kiste til tavlepengene, 1684 nævnes 
en kiste til kirkens klæder som ‘et gammelt skrin, 
hvori der også ligger en del alterklæder’. Samti-
dig optræder en ‘gammel rusten munkekiste’ (dvs. 
jernbeslået), der solgtes på auktion 1731. 1780 
skænkede bispinde Margrethe Hedevig Bloch en 
‘kasse’, der var betrukket med multum (flonel), 
og som skulle rumme det altertøj, som var udlånt 
fra Slotskirken (jf. ovf.).15 Andre †kister i sakri-
stiet var ikke kirkens egne, men var indsat der af 
andre til opbevaring (jf. ovf.).
 †Skabe. 1727 nævnes et skab med lås til mes-
seklæderne. 1734 ‘nedbrækkede’ snedker Hans 
Pedersen et gammelt egeskab ‘og igen det gamle 
banket sammen flot’. 1757 blev det sidste skab 
solgt i forbindelse med kirkens ombygning.15

 Pengeblokke. 1) (Fig. 108), 1755, med to rum, 
58×29 cm, 90 cm høj. Blokken har form af en 
kasse med profileret sokkel, tre omløbende jern-
bånd og et lille gesimsfremspring øverst. På forsi-
den findes to jernlåger, der fører ind til de to rum, 
og på oversiden to tilsvarende pengetragte i jern. 
Bag tragtene er imod væggen fæstnet en klassi-
cistisk tavle fra 1793 (41×60 cm), i hvis to felter 
formålene for indsamlingen er anført med gylden 
frakturskrift: »Giver til Kirken« og »Helsing(ør) 
Lat(in)Skole og Frider(icia) Hospital Aar 1793«. 
De sidstnævnte to institutioner havde ifølge kon-
gelige privilegier fra 1660 og 1707 ret til kollekt 
i henholdsvis hele landets og Ribe Stifts kirker 
(jf. DK Ribe 764 f.). Blokken har egetræsmaling 
fra midten af 1800-tallet med sorte låger, tavlen 
en original forgyldning omkring to sorte medal-
joner, der danner bund for indskrifterne. Oprin-
delig ved en af de tre kirkedøre sammen med to 
tilsvarende blokke (†nr. 2-3).15 Nu opsat i tårn-
rummet ved nordvæggen.
 (†)2) 1753-58, bevaret er kun støttebrættet i 
form af en genbrugt stolegavl fra o. 1560 (jf. ovf. 
med fig. 99).186 Af indskriften fra 1753-58 læses 
lige tilstrækkeligt til at fastslå, at der har været tale 
om en fattigblok.
 3-7) Nyere, udført af stolestadegavle fra 1757, 
140 cm høje, med grågrøn bemaling og påskrift 

Fig. 108. Pengeblok, 1755, for indsamling til fordel for 
Helsingør Latinskole og Fredericia Hospital (s. 706). 
Foto AM 2007. – Collection box, 1755, for collections for 
the benefit of Helsingør Latin school and Fredericia Hospital.
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med hvide versaler fra 1976: »Sct. Nicolai Sogns 
menighedspleje«. To af blokkene er opsat ved ski-
bets vestligste piller, tre er ude af brug og henlagt 
på tårnloftet.
 †Pengeblokke. 1) 1633 reparerede Hans klejn-
smed tre låse for de fattiges blok, som ‘var taget 
op i ufredstid’ og nu igen ‘nedsat’ i kirken. Ordet 
‘nedsat’ tyder på, at blokken har været nedgravet 
i gulvet.15 2-3) 1755, formentlig svarende til den 
bevarede fra dette år (nr. 1). De tre blokke var 
opsat ved kirkedørene.15 4-5) 1757 betaltes Hans 
Jepsen for snedkerarbejde på to fattigblokke,123 og 
1790 udførtes en ny blok til søndagstavlepenge.15

 †Pengekister. 1626 udfører snedker Peder Ågård 
en egekiste til sakristiet, afdelt i to rum, til kirkens 
tavlepenge, som afløser for en ældre kiste, som var 
‘formuldet’. Kisten blev åbenbart brudt op (un-
der Kejserkrigen?), for 1633 måtte kirkens ‘almis-
sekiste’ repareres. Efter nyt indbrud i ‘de fattiges 
tavlekiste’ i sakristiet blev den foræret orgelbyg-
geren ‘til diskretion’ i anledning af ‘det nye orgels 
opbyggelse’(?). 1700 beklædte man kirkens kiste 
til tavlepenge indvendigt med fire jernplader, for 
at undgå at folk borede hul og stjal fra den. 1725 
blev kisten forfærdiget med to ‘skåle og rør’ (pen-
getragte), og 1731 solgte man en jernbeslået kiste 
på auktion, der afløstes af en ny kiste med fire låse 
til søndagstavlepenge.15

 †Pengetavler. 1684 skænkede generalmajor Det-
lev Rantzau (jf. †gravsten nr. 29 og †lukket be-
gravelse nr. 5) kirken to nye tavler, hvorefter den 
havde i alt fire. 1727 sagdes én at være forsynet 
med en lille sølvklokke, mens to var ‘indvirket’ 
med sølv og silke.15 Det sidste antyder, at der re-

 STOLESTADER, KORSTOLE M.M. · PENGEBEHOLDERE M.M.

Fig. 109. *Klingpunge nr. 1-2, o. 1700-50 (s. 708). I Museet på Koldinghus. Foto AM 2007. – *Collection bags, c. 
1700-50.

Fig. 110. *Pengebøsse, o. 1725, til fordel for Koldings 
fattige (s. 708). Nu i National museet. Foto AM 2007. 
– *Poor box, c. 1725, for the poor of Kolding.
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elt kan have været tale om klingpunge. Tavlerne 
omtales endnu 1787, da der var to med klokker 
til en vægt af fire lod.15

 *Klingpunge. 1-2) (Fig. 109) 1700-50, to næsten 
ens, 106 og 126 cm lange, med nøddetræsskafter, 
der er udskåret i en art vaffelmønster. Dølle og 
ring er af jern, poserne af rød velour, der har re-
ster af guldfrynser og en pyntekvast. Klingpun-
gene brugtes i kirken til 1877, da præsten kund-
gjorde i Kolding Avis, at de ikke fortsat ville blive 
ombåret. Siden o.1890 i Museet på Koldinghus 
(inv.nr. 161-62).233

 †Klingpunge nævnes tidligst 1591.8 Om mulige 
klingpunge se ovf. under pengetavler.
 Pengebøsser *1) O. 1725 (fig. 110), af kobber, 20 
cm høj med bøjlehank. Bøssen er konisk med af-
sæt og en svagt hvælvet dækplade med pengeslids, 
ud fra hvilken er graveret »No 6«. Under bunden 
findes et lille klaplukke til udtagning, og på siden 
er med indprikkede versaler graveret »Colding 
Fatiges Bøsse«. Pengebøssen, der nu er i Natio-
nalmuseet (inv.nr. F 24 b – 98/1931), er erhvervet 
1931 fra kunsthandler A. Johnsen, København, 
der havde købt den i Hamborg 1931.234

Fig. 111. Orgel 1977, bygget af Marcussen & Søn, Aabenraa. Facaden er tegnet af Rolf Graae 
(s. 709). Foto AM 2007. – Organ, 1977, built by Marcussen & Søn, Aabenraa. The facade was designed 
by Rolf Graae.
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 2) 1976, af messing, ved indgangen i nordre 
kors  armskapel.
 †Pengebøsser. 1758 nævnes to fastnaglede fat-
tigbøsser ‘ved hver forstue’ og endnu én i tår-
nets forstue. 1793 anskaffedes en ny bøsse til 
de ‘bageste søndagstavlepenge’,15 1855 to nye 
†messingbækkener, ‘som på konfirmationssønda-
ge og ved andre lejligheder kan udsættes ved 
kir kedørene til indsamling af frivillige milde 
gaver’.16

 †Vækkestokke. 1646 leverede Mads snedker en 
lang stok, som vægterne brugte i kirken under 
prædiken for at vække de sovende. Arbejdet va-
retoges af to vægtere, som også figurerer i kirkens 
regnskaber.15

PULPITURER M.M.

Et pulpitur i Nordre Kapels nordende (jf. fig. 97) 
er opsat 1975-77 med materialrum, køkken og 
trappe bag en ældre lukkemur fra 1908. Foran 
den springer pulpituret frem med en udskåret 
brystning i sengotisk stil fra 1897, der oprindelig 
har tilhørt †orgelpulpitur nr. 4. Brystningen, med 
velskårne fempas- og hvirvelrosetter, er ifølge en 
seddel, der fandtes ved afmonteringen, udført ef-
ter professor Magnus-Petersens skitse og arkitekt 
H. Wandalls tegninger; arbejdet udførtes af A. L. 
Johansen og Søn, Kolding.235

 †Pulpiturer. 1) Stoleordningen fra 1588 omfat-
tede også en ny ‘baarekirke’ (et pulpitur), der stod 
i kirkens vestende og som åbenbart strakte sig ud 
over tårnrummet.236 Pulpituret blev 1695 ind-
rettet til orgelpulpitur og fornyedes 1753-58 (jf. 
ndf.).15 Det dannede rimeligvis et samlet vinkel-
pulpitur med nr. 2.
 2) Et andet renæssancepulpitur, ved skibets nord-
væg, var opsat som orgelpulpitur (†nr. 1), men 
blev efter orglets fjernelse 1695 indrettet med 
stoleværk. Det eksisterede til 1755.15

ORGLER

1) (Fig. 111), med 57 stemmer, fire manualer og 
pedal, bygget 1977 af Marcussen & Søn, Aaben-
raa, med genanvendelse af enkelte stemmer fra 
†orgel nr. 4.237

PENGEBEHOLDERE M.M. · PULPITURER M.M. · ORGLER

Hovedværk (Manual II)
Gedaktpommer 16'
Principal 8'
Hulfløjte 8'
Oktav 4'
Spidsfløjte 4'
Quint 2²/³'
Oktav 2'
Cornet III
Mixtur V-VI
Cymbel III
Trompet 8'

Rygpositiv (Manual I)
Kobbelfløjte 8'
Quintatøn 8'
Principal 4'
Rørfløjte 4'
Oktav 2'
Gemshorn 2'
Quint 1¹/³'
Sesquialtera II
Scharf IV
Krumhorn 16'
Dulcian 8'
Tremulant

Svelleværk (Manual III)
Bordun 16'
Principal 8'
Rørfløjte 8'
Viola di Gamba 8'
Oktav 4'
Traversfløjte 4'
Nasat 2²/³'
Flachfløjte 2'
Terts 1³/5'
Oktav 1'
Mixtur V
Bombarde 16'
Trompette harmonique 8'
Clairon 4'
Svelle
Tremulant

Kopler: RP-HV (mek.), SV-HV (el.), OV-HV (mek.), 
OV-SV (el.), HV-P (mek.), RP-P (mek.), SV-P (mek.), 
OV-P (mek.). Manualomfang: C-a'''; pedalomfang: 
C-f '. Setzeranlæg (fornyet 2007). Generalcrescendo. 
Mekanisk traktur, elektrisk registratur, mekaniske og 
elektriske kopler. Vindladesystem: Sløjfevindlader.

Den prismatisk opbyggede orgelfacade er tegnet af 
Rolf Graae og udført i blank eg med guldstaf-
feringer og sorte lister. Midtpå er påmalet ind-
skriften »Soli Deo Gloria« (Gud alene æren). På 
sammenhørende orgelpulpitur.

Overværk (Manual IV)
Gedakt 8'
Spidsgamba 8'
Vox Celeste 8'
Italiensk Principal 4'
Blokfløjte 4'
Gedaktfløjte 2'
Cymbel II
Obo 8'
Vox humana 8'
Svelle
Tremulant

Pedal
Principal 16'
Subbas 16'
Quint 10²/³'
Oktav 8'
Gedakt 8'
Oktav 4'
Nathorn 2'
Mixtur VI
Basun 16'
Trompet 8'
Zink 4'
Kornet 2'
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 2) Kororgel, 1990, med fire stemmer, bygget af 
Bruno Christensen & Sønner, Terkelsbøl. Dispo-
sition: Manual: Gedakt 8', Rørfløjte 4', Principal 
2', Nasat 1¹/³' (fra c'). Anhangspedal. Svelle.

†ORGLER

1) 1560.238 O. 1626 blev orglet ‘med alle dets pi-
ber og andet brøstfældigt’ repareret,15 1640 blev 
dets ‘bas’ istandsat af organisten,239 og 1695 re-
noveredes værket af Elias Wernitz,240 åbenbart i 
forbindelse med en flytning fra †orgelpulpitur nr. 
1 til †orgelpulpitur nr. 2 (jf. ndf.). I et overslag fra 
Amdi Worm 24. oktober 175315 findes den ene-
ste kendte optegnelse af dispositionen (19 stem-
mer, to manualer og pedal):

Manual vercket
Gedact 8 fod
Principal 4 fod
Quinta 3 fod
Gedact 4 fod
Quinta 1½ fod
Mixtur 3 fag
Cimbel 1 fag
Trompet 8 fod

Under vercket
Gedact 4 fod
Octav 2 fod
Siefliöt 1½ fod
Sexquialter 2 fag
Cembel 1 fag

Manualomfang til a''. Bælgene betjentes med trin og 
var placeret i et bælghus.241

Ifølge Worms beskrivelse var instrumentets stand 
meget ringe, hvorfor det ville blive nødvendigt at 
foretage omfattende ændringer og udskiftninger. 
De arbejder, som Worm udførte 1757 i henhold 
til det afgivne overslag, synes at have været så 
gennemgribende, at resultatet havde karakter af 
en nybygning med genanvendte ældre dele.
 Orgelfacaden blev malet af Hans maler 1588.15 
Orglet havde efter tur plads på †orgelpulpitur nr. 
1 og 2.
 2) 1757, med 21 stemmer, to manualer og pe-
dal, bygget af Amdi Worm, Århus, med genan-
vendelse af ældre dele. Ifølge tilbudet15 skulle dis-
positionen være:

Manual Vercket
Principal 8 fod
Gedact 8 Fod
Octav 4 fod
Gedact 4 fod
Quinta 3 fod
Quinta 1½ fod
Mixtur 3 fag
Cimbel 2 fag
Trompet 8 fod

Ruck Vercket
Gedact 8 fod
Fliött 4 fod
Octav 2 fod
Siefliött 1½ fod
Scharff 3 fag

Cimbelstjerne. Tremulant. Manualomfang til c'''. 3 
spærreventiler. Bælghus med fire trinbetjente bæl-
ge.244

1835 foretog Caspar Herman Gottlob Worm, En-
gum, en mindre omdisponering, bekostet af agent 
Jens Peter Wissing (jf. s. 661).245 Resultatet var for-
mentlig identisk med den disposition, orgelbygger 
J. A. Demant optegnede 1855 (21 stemmer):

Hoved Manual
Principal 8 Fod
Subbas 16 Fod
Gedact 8 Fod
Floite 4 Fod
Qvinte 3 Fod
Octav 2 Fod
Sifløte 1½ Fod
Mixtur 4 Fach
Trompet 8 Fod

Rykpositiv (sic!)
Principal 2 Fod
Gedact 8 Fod
Floite 4 Fod
Qvinte 1½ Fod
Scharff 4 Fach

Manualomfang: C, D, E, F-?. Pedalomfang: C, D-g.246 
Tonehøjde: kortone.

Orgelfacaden genanvendtes fra †orgel nr. 1, men 
suppleredes med forskellige prydelser:247 Frede-
rik V’s kronede og forgyldte navnetræk, to ‘ba-
sunerende’ engle, to udskårne fløje med stiftamt-

Pedal vercket
Subbas 16 fod
Gedact 8 fod
Octav 4 fod
Octav 2 fod
Trompet 8 fod
Cornet 2 fod

Pedal Vercket
Undersatz 16 fod242

Gedact 8 fod
Octav 4 fod
Quinta 3 fod
Octav 2 fod
Trompet 8 fod
Cornet 2 fod243

Pedal
Untersatz 16 Fod
Gedact 8 Fod
Octav 4 Fod
Qvinte 3 Fod
Octav 2 Fod
Dulcian 16 Fod
Trompet 8 Fod
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mandens og biskoppens navne samt en tavle med 
et takkedigt, forfattet af biskop H. A. Brorson:248

»Da andre Kirker blev
til Stald og Syge Stuer,
Ja mangen tempel drev
 i Røg af Krigens Luer

Priis Herren, Dannemark!
Hvad var din Lycke stor.
Da pyndted din Monarch

paa Kirkerne i Nord.

Det til Amindelse
skal Kirken her sig skrive

Fra sytten Hundrede,
Syv og Halfftredsindstive,

Da Colding den, saa skiøn,
ja nye, ja bedre fick.

Gud være selv din Løn,
Fredrige Friderich!«249

På †orgelpulpitur nr. 3; bælgene var uden tvivl 
anbragt i tårnets andet stokværk.

 3) (Fig. 112) 1859, med 16 stemmer, to manua-
ler og pedal, bygget af Demant & Søn, Odense.250

Hoved Manual
Bordun 16 Fod
Principal 8 Fod
Gemshorn 8 Fod
Octav 4 Fod
Gemshorn 4 Fod
Octav 2 Fod
Mixtur 3 Fach
Trompet 8 Fod

Under Manual
Viola di Gamba 8 Fod
Gedact 8 Fod
Floite 4 Fod
Obo 8 Fod251

Svelle for Obo 8 Fod

Manualkoppel. Manualomfang: C-f ''', pedalomfang: 
C-c. 3 spærreventiler. Tonehøjde: kammertone. 3 ku-
biske bælge.252

Pedal
Subbas 16 Fod
Octavbass 8 Fod
Octav 4 Fod
Posaune 16 Fod

Fig. 112. †Orgel nr. 3, bygget 1859 af 
Demant & Søn, Odense. På †orgel-
pulpitur nr. 3 (s. 711). Rekonstrukti-
onsforslag ved I. Arthur-Nielsen 1970. 
– (†)Organ, built in 1859 by Demant & 
Søn, Odense. Reconstruction proposal by I. 
Arthur-Nielsen 1970.

ORGLER  · †ORGLER
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Orgelfacaden (fig. 112), i nygotisk stil med tre store 
pibefelter, var tegnet og leveret af orgelbyggeriet. 
Træværket var egetræsmalet og lakeret, med for-
gyldte detaljer.15 En tilsvarende facade af Demant 
findes i Dråby Kirke, Randers Amt. På †orgel-
pulpitur nr. 4, med bælge i tårnrummets andet 
stokværk.
 4) (Fig. 113-14) 1921, oprindelig med 28 stem-
mer og to transmissioner, to manualer og pedal, 
bygget af Marcussen & Søn, Aabenraa. Efter ind-
sættelsen af tre forberedte stemmer 1925 lød dis-
positionen:253

Manual I
Bordone 16'
Principale 8'
Capricorno 8'
Flauto dolce 8'
Quintatøn 8'
Salicionale 8'
Ottava 4'
Violino 4'
Ottavino 2'
Cornetto 3 Kor
Clarinetto 8'
Tromba 8'254

Manual II
Bordone d’amore 16'*
Violino principale 8'*
Flauto armonico 8'*
Bordone d’amore 8'*
Viola di gamba 8'*
Eolina 8'*
Voce celeste 8'*
Flauto traverso 4'*
Fugara 4'*
Quinta 2²/³'
Flautino 2'
Terz 1³/5'
Tromba 8'*
Oboe 8'*
Svelle

Kopler: II-I, II 16'-I, II 4'-I, II 4'-II, I-P, II-P. Manual-
omfang: C-g''', pedalomfang: C-f '. De med * mærkede 
stemmer var udbygget til g'''' af hensyn til oktavkop-
lerne. 1 frikombination. 4 kollektiver (p., mf., f., tutti). 
Generalkoppel (kun normalkopler). Rørværksafstiller. 
Friløbskoppel i I. Generalcrescendo. Pedalmoderator. 
Pneumatisk aktion, taschevindlader.256

1951 foretog Marcussen & Søn en ombygning 
og udvidelse under indflydelse af Orgelbevægel-

sens barokprægede klangidealer. Det resulterede 
i følgende disposition (33 stemmer og én trans-
mission):257

Manual I
Quintatøn 16'
Principal 8'
Rørfløjte 8'
Gedakt 8'
Oktav 4'
Spidsfløjte 4'
Spidsquint 2²/³'
Oktav 2'
Gemshorn 2'
Mixtur V
Trompet 8'
Trompet 8'258

Manual II
Violinprincipal 8'*
Fløjte 8'*
Gedakt 8'*
Oktav 4'*
Traversfløjte 4'*
Quint 2²/³'
Flautino 2'
Terz 1³/5'
Sivfløjte 1¹/³'
Waldfløjte 1'
Scharf V
Cymbel II
Trompet 8'*
Oboe 8'*
Svelle

Kopler: II-I, II 16'-I, II 4'-I, II 4'-II, I-P, II-P. Manu-
alomfang: C-g''', pedalomfang: C-f '. De med * mær-
kede stemmer var udbygget til g''''. 1 frikombination. 4 
kollektiver (p., mf., f., tutti). Generalkoppel (kun nor-
malkopler). Rørværksafstiller. Friløbskoppel i I. Ge-
neralcrescendo. Pedalmoderator. Pneumatisk aktion, 
membranvindlader.

Orglet var skænket af kreatureksportør Jens Holm.
 Orgelfacaden (fig. 113-14), i historicerende stil, 
var tegnet af Frederik Kiørboe. En del af prydel-
serne, der senere blev demonteret, fremgår af en 
tegning (fig. 113). På †orgelpulpitur nr. 5 samt 
bagved i tårnrummets andet stokværk. Spillebor-
det var anbragt fritstående, med vestvendt klavia-
tur.
 †Orgelpulpiturer. 1) Kirkens orgel (†nr. 1) fra 
1560 stod ‘over den nordre kirkedør’, dvs. ved 
skibets nordvæg over kvindestolene.15 1646 blev 

Pedal
Principale 16'
Subbasso 16'
Bordone d’eco255

Bordoncino 8'
Violoncello 8'
Ottava 4'
Trombone 16'

Pedal
Principal 16'
Subbas 16'
Oktav 8'
Gedakt 8'
Oktav 4'
Nathorn 2'
Mixtur V
Basun 16'
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der lagt ‘en egefod og et knæ’ under pulpituret.15 
Efter at orglet var fjernet 1695, lod man 1707 
‘det gamle orgelværk (dvs. orgelpulpitur) færdige, 
som nu er fest til et pulpitur’,15 dvs. at det brugtes 
til stolepladser. Det gamle pulpitur fandtes indtil 
1755.259

 2) 1695 flyttedes orglet (†nr. 1) til et eksiste-
rende pulpitur fra 1588 i skibets vestende, der 
formentlig dannede et stort vinkelpulpitur med 
nr. 1 (jf. ovf.). 1707-08 indkøbtes 7¾ alen kattun 
til gardiner bag orglet,15 og inventarierne omtaler 
fra og med 1731-32 to kattunsgardiner for orgel-
værket. Møbleringen omfattede ‘brædder’ (for-
højninger) til brug for medvirkende musikere.15

 3) 1757, indrettet til et nyt orgel (†nr. 2), i ski-
bets vestende. Til udstyret hørte bænke og for-
højninger for musikere.15 Brystningen, som må-
ske er delvis bevaret (jf. ndf.), smykkedes af seks 
såkaldte emblemmalerier eller sindbilleder, hvortil 
der efter sædvane knyttede sig et rimet vers (epi-
gram) og et skriftsted. Motiver og tekst må have 
været hentet fra illustrerede andagtsbøger såsom 
Daniel Cramers Emblemata sacra (Hellige emble-

mer) fra 1624.260 Malerierne og den tilhørende 
tekst beskrives og gengives af Jens Jørgen Fyhn 
1848:66

 a) En knælende kvinde med højre hånd ud-
strakt og den venstre på hjertet; ved hendes fod 
en bue og en pil, foroven i skyen et øje i stråle-
glans:

»Hvo kan Hjertet see og høre?
Herrens Øie, Herrens Øre
Suk og lønlig Bøn med Iil

Gaae til Himlen som en Piil. Ps. 38,10«

 b) En til jordkuglen lænket engel stræber op 
imod en anden i himmelen; i mellemgrunden en 
mand, som holder en flyvende fugl i en snor:

»O søde Gud! Min svage Sjel
Til Dig af al min Magt sig svinger,
Men Verden holder mig ved Hæl

Og ilde stækker mine Vinger. Rom 7,18«

†ORGLER

Fig. 114. †Orgel nr. 4, 1921, bygget af Marcussen & 
Søn, Aabenraa (s. 712). Foto Erling Jessen o. 1970. – 
†Organ, 1921, built by Marcussen & Søn, Aabenraa.

Fig. 113. †Orgel nr. 4, 1921(s. 712, jf. fig. 114), facaden, 
tegnet af Frederik Kiørboe, i sin oprindelige skikkelse. 
Tegning i Rolf Graaes Arkiv (Musikhistorisk Muse-
um). – †Organ 1921, drawing of organ case.
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Fig. 115. Skibets indre set mod vest. Foto AM 2006. – The interior of the nave viewed towards the west.

 c) En vandrende kvinde ledes ved en snor af et 
himmelbud i skyen:

»Sandheds Ord paa Livsens Stie
Som en Snor mig lede frem
Synd og Skam at gaae forbi

Og til Himlen finde Hiem. Ps. 25,4-5«

 d) En kvinde holder en engels hånd for sit an-
sigt; i skyen ses solen formørket:

»Nei fromme Gud, jeg troer og veed,
Du ikke er, men synes vred,

Formild Du nu min Sjælevee,
Og lad mig dog dit Ansigt see! Job. 13,24«
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 e) En siddende kvinde skuer op til en på et træ 
korsfæstet engel:

»Det Træ, Guds Søn er naglet til,
Mod Syndsens Brynde giver Skygge

Og under samme Skygge vil
Jeg sidde, ligge, boe og bygge. Høisang 2,3«

 f) En siddende kvinde ser op til det himmelske 
Jerusalem, hvorover Lammet går frem med sej ers-
fanen:

»Hvor maa det være sødt og godt,
I Freds og Fryds og Ærens Bolig,

Hos Dig o Herre Zebaoth,
At være evig glad og rolig! Ps. 84,2«

En væsentlig del af brystningen er muligvis beva-
ret i form af 14½ fag egetræspanel (90 cm højt) 
med profilfyldinger, der nu tjener som rygpanel 
i sakristiets vægbænke (jf. fig. 107). Panelets for-
mer ville passe udmærket med en datering midt 
i 1700-tallet. Men identifikationen kan ikke siges 
at være bekræftet af en farveundersøgelse 1968, 
idet den ikke udviste spor efter den ovennævnte 
udsmykning.261

 4) (Fig. 112) 1858, i skibets vestende, opbyg-
get til †orgel nr. 3 med genbrug af bjælkelaget 
fra 1757. Pulpituret havde oprindelig et frem-
spring på midten, men udvidedes få år senere 
(senest 1881), så fronten rettedes ud til én lige 
linje. 1885-86 udvidedes det yderligere mod øst. 
1897 opsattes en ny pulpiturbrystning, tegnet af 
Magnus-Petersen. Den tjener nu som brystning 
på Nordre Kapels pulpitur (jf. ovf. og fig. 97).262

 5) (Fig. 114) 1921, i skibets vestende, indrettet 
til †orgel nr. 4 med en vis genbrug af †orgelpul-
pitur nr. 4.

TAVLER, MALERIER M.M.

Salmenummertavlerne er for de flestes vedkom-
mende (nr. 1-6) fra o. 1850, muligvis udført efter 
tegning af L. A. Winstrup.186 1) 72×75 cm, med 
profilramme og hængecifre af sølvfarvet letmetal, 
der er opsat på sort bund. Rammen er ligeledes 
sort med en guldstribe. På korets nordvæg. 2-4) 
138×78 cm, svarende til nr. 1, men i ungrenæs-
sancestil med øvre halvroset samt en lidt rigere 

farvesætning. På skibets østre piller og i nordre 
korsarm. 5-6) 155×85 cm, i stil som nr. 2-4, men 
med arkitektonisk opbygning og trekantgavl. Den 
ene hænger på korsskæringens sydøstre pille, den 
anden er 1976 genbrugt som mindetavle for re-
staureringen 1753-58 (jf. ndf.). 7) Nyere, af glat 
hvidmalet panel med påskrift i gylden fraktur og 
stifter til ophæng af letmetalcifre. På pillen over 
døbefonten.
 †Salmenummertavler. Fra og med 1730 anfører 
inventarierne fire sorte brædder til at ‘tegne’ sal-
menumre på. De fornyes 1754, da de sagdes at 
hænge på skibets piller. 1787 nævnes otte salme-
nummertavler, 1838 hele 13.15

†ORGLER · TAVLER, MALERIER M.M. 

Fig. 116. Præsterækketavle nr. 1, o. 1840 (s. 716). Foto 
AM 2007. – Tablet listing incumbents, c. 1840.
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 Præsterækketavler, fire ens af glat panel, 207×105 
cm, med fladbuet afslutning og gylden skrift (mest 
versaler) på sort bund. Den ældste, skænket af Jens 
Peter Wissing (jf. s. 661), hang oprindeligt i koret; 
senere har tavlerne haft plads i sakristiet.186 Nu er 
de ophængt på dåbsværelsets vest- og nordvæg. 
1) O. 1840 (fig. 116) med overskriften (fraktur): 
»Sognepræster i Colding siden Reformationen«. 
Herunder følger præsterne frem til nr. 20 (fraflyt-
tet 1893). 2) 1887, med overskriften »Resideren-
de Kapellaner i Kolding siden Reformationen«. 
Tavlen anfører 35 kapellaner og nederst ordene: 
»Denne Tavle opsattes 1887«. 3) O. 1900. Over-
skrift som nr. 1 (men versaler) og fortsættelse af 
præsterækken frem til nr. 27. 4) 1994, en fortsæt-
telse af tavle nr. 2 og 3, kapellanrækken under 
overskriften: »Kaldskapellaner ved Kolding Sct. 

Nikolaj Kirke«. Nederst læses: »Denne tavle opsat 
1994«.
 Andagtstavle (fig. 117), 1889, med egetræsrelief 
af Korsfæstelsen fra o. 1625, formentlig opsat i 
anledning af ombygningens afslutning. Den vel-
skårne fremstilling, 77×33 cm, viser Maria og Jo-
hannes stående bevægede under korset, ved hvis 
fod man ser den gamle Adams hovedskal. Som 
baggrund tjener Jerusalems bygninger; træet står 
afrenset. Den usædvanlige, brede ramme er, inden 
for en forgyldt liste, beklædt med sort fløjl, der 
illuderer at hænge ned fra en tværstang med for-
gyldte endeknopper. Relieffet kan stamme fra et 
renæssanceskab eller en prædikestol. Det må have 
fået sin ramme i forbindelse med ophængningen i 
kirken. På bagsiden står der med hvid skriveskrift: 
»M. Frederiksen Billedskærer, Kolding 1889«. På 
søndre sideskibs sydvæg.
 Mindetavle for ombygningen 1753-58, opsat 1977 
som fornyelse af en ældre †indskrift med Bror-
sons mindedigt for restaureringen, der fandtes på 
facaden af †orgel nr. 2 fra 1757 (jf. s. 711). Tav-
len udgøres af en genbrugt salmenummertavle i 
klassicistisk stil fra o. 1850 (jf. ovf.), 108×62 cm, 
malet i brunt, grønt, rødt og forgyldning samt på-
skrevet i hvide versaler på sort bund. Over digtet 
læses: »H. A. Brorsons kirkeindvielsesdigt«. Tavlen 
hænger på nordre sideskibs nordvæg.
 Malerier. 1-2) (Fig. 118-19), o. 1775, to portræt-
ter angiveligt af Carsten Volquartz, sognepræst 
1770-1804, og hans hustru Margrethe Volquartz, 
olie på lærred, 75×60 cm (lysningen).263 Begge er 
vist som bryststykker på en grønlig baggrund, han 
næsten fra siden, hun frontalt, men med hovedet 
let vendt imod ham. Begge fikserer beskueren. 1) 
Carsten Volquartz (fig. 118) har et livfuldt åsyn og 
bærer præstekjole med pibekrave og gejstlig pa-
ryk. 2) Margrethe Volquartz (fig. 119) fremtræder 
mere reserveret, iført storblomstret, åbenstående 
kjole med flæser og en brystsmæk, der kantes af 
kniplinger, og som midtfor bærer et brystsmykke 
med mandens portræt. Langs hårranden bærer 
hun en tætbølget paryk (eller er det hendes eget 
pudrede hår?) med hårpynt, og i ørerne hænger 
store ørelokker.
 Mens rammen om Carsten Volquarts’ maleri er 
ganske smal og glat, er hendes en rigtig rokoko-

Fig. 117. Andagtstavle, 1889, med relief af Korsfæstel-Andagtstavle, 1889, med relief af Korsfæstel-
sen fra o. 1625 (s. 716). Foto AM 2007. – Board, 1889, 
with relief of the Crucifixion from c. 1625.
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ramme (begge forgyldte). Ophængt på sakristiets 
vestvæg. Dette kan meget vel være den oprinde-
lige plads, idet inventariet 1838 nævner to male-
rier med forgyldte rammer i sakristiet.15

 3) 1886, »Jesus og den kanaanæiske kvinde«, 
udført af Peter Nicolai Møller, Kolding, i olie på 
lærred. Maleriet er spidsrundbuet, 222×185 cm 
(lysningen). Kvinden ligger foran Jesus, der står 
i hvide klæder med nogle apostle omkring sig. 
I baggrunden et sydlandsk landskab med bjerge. 
Rammen, der har karakter af en arkitektonisk 
spidsbueportal med kannelerede pilastre, er ud-
ført hos A. L. Johansen.186 Den står i blankt egetræ 
med lidt forgyldning, og i postamentfeltet læses 
en indskrift med gylden antikva: »O Qvinde din 
Tro er stor, dig skee, som du vil! Matth. 15,28«. 
Maleriet er udført til sakristiet, hvor ældre foto-
grafier viser det hængende på vestvæggen. Siden 
1975-77 på Nordre Kapels gavlvæg (jf. fig. 97).
 4) 1926, et portræt af sognepræst Carl William 
Kjørboe, malet af Johannes Ottesen. Olie på lærred, 
114×79 cm (lysningen). Kjørboe ses under guds-
tjenesten, stående foran alteret iført den såkaldte 
Valkendorfs hagel (nr. 2). Ifølge påskrift modtog 

Johannes Ottesen Eckersbergprisen for maleriet. I 
bred profilramme med grå marmorering, opsat i 
midtskibet på sydsidens midterste pille.
 †Malerier. Inventariet 1838 nævner syv store 
oliemalerier i skibet,15 blandt hvilke der kan have 
været epitafier og †epitafier.

BELYSNING M.M.

Lysekroner. Af kirkens vistnok i alt otte gamle kro-
ner (før 1800) er fire bevarede. Fra 1719 omtales 
flere af kronerne med et antal påsatte krucifikser, 
op til ét pr. lysearm.264 1756 gav Hans Fridrich 
Hemeling kronerne en generel istandsættelse, 
hvortil hørte en fornyelse af ophængenes ‘kloder’ 
(trækugler).15

 1) (Fig. 120) o. 1600, renæssancestil, 75 cm høj, 
med balusterskaft, kronende flaktørn og nederst 
et løvehoved med delfinring i flaben (fig. 121). 
Kronen har to kranse med hver seks S-svungne 
lysearme, der prydes af akantus. Kronen er for-
mentlig identisk med den, der blev skænket 1725 
af borgmester Hans Pedersens enke og ‘samtlige 
børn’. Ifølge hendes testamente fulgte der med 

TAVLER, MALERIER M.M. · BELYSNING M.M. 

Fig. 118-119. Malerier nr. 1-2, o. 1775, forestillende sognepræst Carsten Volquartz og hans hustru Margrethe (s. 
716). Foto AM 2007. – Paintings, c. 1775, showing the incumbent Carsten Volquartz and his wife Margrethe.

45
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kronen en gård i Vester Nebel, hvis afkast skulle 
tilvejebringe lys. Endvidere påkalder testamentet 
Guds hævn imod den, der ville sætte sig ud over 
bestemmelserne.186 Lysekronens gamle plads var 
i koret. 1727 manglede der et par arme, mens 
kronen til gengæld var forsynet med seks †kruci-
fikser.15 Nu i Nordre Kapel.
 2) (Fig. 122) o. 1600, skænket 1719 af borgme-
ster Mads Madsen Bakkes enke Maren. Kronen 
er i renæssancestil, 66 cm høj, med balusterstam-
me og topfigur i skikkelse af Jupiter (fig. 123), der 
som en skægget gammel mand løfter højre hånd 
(nu uden tordenkile), mens han i den venstre hol-
der et skjold med indskriften: »Got be ... ret über 
Nacht(?)«. Kronen har to kranse med hver seks 
lysearme, og forneden afsluttes den af et løveho-
ved med delfinring i flaben. På en af lysekransene 
er graveret med skriveskrift: »Anno 1719/ Maren 
Sal. Borgmester Mads Madsøn Bacches«.

 Maren Bakke lod kronen ophænge over det 
yngste af sine tre børn, hospitalspræst Lorents Lo-
rentzen Bakke. Kronens gamle plads var i Nordre 
Kapel, hvor den 1727 var prydet med fire †kru-
cifikser.15 1899, da der indlagdes el i kronerne, 
blev der imod stiftsøvrighedens ønske indsat en 
ekstra lysekrans (den øvre).186 Kronen hænger nu 
i dåbsværelset.
 3) (Fig. 124) 1672, oprindelig skænket o. 1637 
af arvingerne til Anne Gregers Ottosens (jf. klok-
ke nr. 2),265 men siden ‘repareret’ (reelt fornyet) af 
Niels Andersen Bøgvad. Barokstil med baluster-
skaft og kronende flaktørn, 65 cm høj. Lysene 
er fordelt på to gange seks arme med akantus-
løv og stiliserede ansigter. Stor, glat hængekugle 
med graveret versalskrift: »Gvd til ære oc Kolding 
Kircke til en beprydelse er denne crone vdgifvet 
oc foreret aff s. Annæ Gregers Ottosens arfvin-
ger hvis brestfeldig her paa werit hafver. Anno 

Fig. 120-121. 120. Lysekrone nr. 1, o. 1600, formentlig identisk med en krone, der 1725 skænkedes af borgmester 
Hans Pedersens enke og ‘samtlige børn’ (s. 717). 121. Lysekrone nr. 1, udsnit, løvehoved med ring i flaben. Foto AM 
2006-07. – 120. Chandelier no. 1, c. 1600, probably identical to a chandelier donated in 1725 by the widow of Mayor Hans 
Pedersen and ‘all their children’. 121. Chandelier no. 1, detail, lion’s head with ring in mouth.
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1672 hafver Niels Andersen Bøgwad ladet repe-
rere Gvd til ære menigheden til beprydelse mine 
forfedre til ihukomelse«.
 Den oprindelige krone havde 1637 en værdi 
af 20 rdlr. ‘Didrik Guldsmed’ (Didrik Buch, ca. 
1637-57) ‘udstak’ alle Anne Gregers Ottosens ar-
vingers navne på kronen. Dertil brugte Henrik 
smed to lispund stangjern til kæde, mens Hen-
rik »suarrer« (drejer) gjorde 14 træknopper både 
‘til den nye og til den gamle kæde’(?), og An-
ders maler formalede kæderne med guld og sølv. 
Kronens gamle plads, i det mindste efter 1672, 
var vestligt i midtgangen foran orglet,15 hvor den 
stadig hænger.
 4) (Fig. 125) o. 1670, skænket 1681 af oberst 
Beenfeldts enke Margareta (jf. herskabsstol og ka-
pel), der samtidig gav en gård i Bindeballe, af hvis 
afkast der skulle holdes lys på en række opreg-
nede højtidsdage. Lysekronen er i barokstil med 

balusterskaft og kronende flaktørn, 88 cm høj. To 
kranse omfatter hver otte S-svungne lysearme, 
der har muslingformede skåle.
 Den store hængekugle har en lang graveret ver-
salskrift: »Gud til ære och Colding Kierche til 
beprydelse er denne crone sampt en bondegaard 
udi Bindeballe bye i Randbøl sogen som Peder 
Madtzen och Thames Søfrensen nu paaboer gi-
fuen oc foræret til ewindelig eyendom af welædle 
frue Margareta sahl. oberste Benfeldtz den af for-
neune gaard att holdis wed lige och huis ofrig 
at giøre regenskab til forneune kierche wnder 
Guds hefn och straf ofuer dend som saadan den 
welædle sahl fruis testament forwender eller ry-
ger. Oc er forneune crone ophengt den 27. octo-
ber anno 1681 da den sahl. fruis liig blef til iorde 
sted wdi mittergangen oc er den anden crone fra 
coret huor wdi cronens fulde luis nemblig sexten 
lius til alle høytids dage och søndagers froepredi-

BELYSNING M.M. 

Fig. 122-123. 122. Lysekrone nr. 2, o. 1600, skænket 1719 af borgmester Mads Madsen Bakkes enke Maren (s. 718). 
123. Lysekrone nr. 2, topfiguren Jupiter. Foto AM 2007. – 122. Chandelier no. 2, c. 1600, donated in 1719 by Mayor 
Mads Madsen Bakke’s widow Maren. 123. Chandelier no. 2, top figure Jupiter.

45*
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cherne saa och iule nytaarsdag til aftensang skal 
antendis och Hellig3kongerdag. Gud gifue hende 
en ærefuld och glædelig opstandelse«. Ordene ‘og 
Helligtrekongersdag’ er føjet ind under linjen og 
udgør måske en tilføjelse.
 Ifølge det medfølgende gavebrev havde kronen 
tidligere hængt »udi min store stue«. Som det 
fremgår af indskriften skulle den nu ophænges 
over skibets midtergang, næstøstligst, hvor den 
også nævnes 1758; kronen var da forsynet med 
16 †krucifikser.15 Ved en istandsættelse 1976-77 
fandt man i kronen en seddel med tysk indskrift 
fra 1899, ifølge hvilken kronen var blevet genop-
hængt 29. nov. dette år, ‘16 dage efter den pro-
feterede verdensundergang’.266 Nu hænger den 
østligst i midtskibet.
 5) (Fig. 127) 1880, ifølge indskrift på hænge-
kuglen »Givet af Agent I. P. Wissing S. Svensson 
Tutor 1880« (skriveskrift, jf. s. 661). Kronen er i 
kirkestil, 70 cm høj, med to gange seks arme og 
hængekugle af form som en snurretop. Ved op-
hængningen var J. P. Wissing for længst død, men 

hans hensatte midler bestyredes af S. Svensson, 
der på kronen er anført som kirkeværge (tutor). 
Ophængt i søndre korsarm.
 6) O. 1880, i barokstil med balusterskaft, kro-
nende flaktørn, profileret hængekugle og 2×8 
lysearme, 53 cm høj. Ophængt i sakristiet.
 7-8) 1926, to ens, 24-armede i barokstil, skæn-
ket 1963 af Nationalbankens Kolding-afdeling, i 
hvis bygning de hidtil havde hængt.167 I korets 
nord- og sydside.16

 9) O. 1960, en 16-armet messingkrone skænket 
af Betty og Ludvig Fuglsang. I midtskibets midt-
fag.
 10-11) 1976, to ens, store i barokstil med 16 
arme, ophængt for østenderne af sideskibene.
 12-13) 1976-77, tre ringkroner fra Fog & Mø-
rup, ophængt under orgelpulpituret og pulpituret 
i nordre korsarm.186

 †Lysekroner. 1) 1600-tallet, skænket af Mads 
Thomsen. Kronen, der havde seks arme, nævnes 
1713 som næsten ødelagt. 1727 var den forsynet 
med seks †krucifikser og hang i Søndre Kapel, 

Fig. 124-125. 124. Lysekrone nr. 3, 1672, skænket af Niels Andersen Bøgvad som fornyelse af en krone, der var 
skænket o. 1634 af arvingerne efter Anne Gregers Ottosens (s. 718). 125. Lysekrone nr. 4, o. 1675, skænket 1681 
af oberst Poul Beenfeldts enke Margareta, der samtidig gav indtægterne af en gård til tilvejebringelse af lys på en 
række nærmere bestemte højtidsdage (s. 719). Foto AM 2007. – 124. Chandelier no. 3, 1672, donated by Niels Andersen 
Bøgvad as replacement of a chandelier donated c. 1634 by the heirs of Anne Gregers Ottosen. 125. Chandelier no. 4, c. 1675, 
donated in 1681 by Colonel Poul Beenfeldt’s widow Margareta, who also donated the income from a farm for the procurement of 
candles on a number of specified feast days.
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hvor den endnu fandtes 1838.15 2) Tidligst 1697 
nævnes en lysekrone med 12 arme, der hang 
‘ved siden af koret’, formentlig i korsskæringen. 
3) 1727 fandtes foruden Mads Madsens (nr. 2) 
endnu en krone i nordre korsarm. Den havde da 
syv arme og seks krucifikser.15

 Lysearme. 1-2) (Fig. 126) 1639, øjensynligt skæn-
ket af købmand Niels Andersen Bøgvad (†1654) 
og Margrethe Rasmusdatter. De to arme er næ-
sten ens, 68 cm lange, S-svungne, med frodigt 
akantusløv og (yderst) en kraftig tværarm til to 
lys, 105 cm lang. Tværarmen danner to S-slyng 
med akantusløv og stjerneroset i de ydre slyng. 
Lyseskålene er lidt større på den nordre arm (nr. 
1) end på den søndre, der til gengæld har be-
varet et lille spir på tværarmens udspring. Den 
søndre har endvidere, på undersiden af den ene 
drypskål, indgraveret årstallet og nogle initialer, 
der må opfattes som det nævnte købmandspars: 
»NAB MRD 1639«. Da deres datter døde samme 
år og blev begravet i koret (jf. gravsten nr. 20), er 
det sandsynligt, at lysearmene er en gravgave for 
hende.186 Armenes gamle plads var på skibets for-
reste piller over kvinde- og mandsstolene. 1758 
var de blevet flyttet ud i kapellerne.15 Nu opsat i 
koret, henholdsvis ved nord- og sydvæggen.
 3-15) O. 1900, 12 ens til tre lys, udført i bastant 
renæssancestil.

 †Lysearme. 1619 skænkede Iver Niels ‘van Col-
ding’ i Lübeck en lysearm til to lys, og 1637 re-
parerede Niels klejnsmed to nye ‘jernlysestager, 
som sættes på kirkens piller’ samt yderligere en 
til tårnets loft. Inventariet 1694 nævner i alt tre 
lysearme på pillerne og en på prædikestolen. Fra 
1708 var der endnu en lysearm på prædikestolen 
(jf. ovf.), og fra 1758 yderligere to små ved org-
let.267 Dette år betaltes Hans Femmerling Rot-
gieser i Haderslev for en ny messinglysearm til 
sakristiet,123 og atter 1768 leverede han en ny ly-
searm med tilbehør.15

 Kirkeskib, 1964, barken »Hertha« af Kolding, 
modellen bygget af Harry Andersen, Søborg, og 
skænket af konditor P. W. Klaaborg, hvis far havde 
været kaptajn på Hertha. Skibet blev bygget 1892 
i Sunderland, England, men forliste allerede 1910. 
Skroget, 150 cm langt, er sortmalet, bunden rød. 
Ophængt 9. sept. 1964 i Søndre Kapel.268

 †Ligbårer. Fra baroktiden og frem i 1800-tal-
let fandtes der to typer ligbårer, kirkens egne og 
en række lavsbårer, der principielt var forbeholdt 
de pågældende lavs medlemmer (jf. s. 156). 1663 
repareredes ‘den store ligbåre’, givetvis kirkens 
egen, og 1721 nævnes i alt otte ligbårer, blandt 

Fig. 127. Lysekrone nr. 5, 1880, givet af J. P. Wissing 
og S. Svensson, kirkeværge (s. 720). Foto AM 2006. 
– Chandelier no. 5, 1880, donated by J. P. Wissing and S. 
Svensson, churchwarden.

Fig. 126 Lysearm, 1639, den ene af to, som er skænket 
af købmand Niels Andersen Bøgvad og hans hustru 
Margrethe Rasmusdatter (s. 721). Foto AM 2006. – 
Candle arm, 1639, one of two donated by the merchant Niels 
Andersen Bøgvad and his wife Margrethe Rasmusdatter.

BELYSNING M.M.
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hvilke der må have været en god del lavsbårer.269 
Noget nærmere vides kun om en række lavsbå-
rer, hvis årstal og indskrifter blev afskrevet 1848 
af Jens Jørgen Fyhn:66

 1) 1675, tilhørende købmændene. På den læ-
stes foruden årtallet:

»Ved Enighedens Baand bestyrkes svage Kræfter,
Vor’ Fædres Velmagt det Exempel lod os efter,
Som ved velstiftet Laug forbedred’ fælles Gavn
Og vel befordrede det ærlig’ Kjøbmands Navn.

De, som i dette Laug begjæres at indskrives,
Gid Vrede, Had og Kiv fra dennem langt bortdrives,

De Samqvem holde maae i Himmel-Enighed
At De sig finde maae i Himmel-Menighed!«

 2) 1696, tilhørende snedkerne. På den læstes: 
»Joh. 11, Job. 19, Ebr. 9, Esaiæ 38/ Kolding Sned-
kere holde mig i Agt og Ære/ At jeg skal dennem 
til Kirken bære«.
 3) 1701, tilhørende smedene. Af en påskrift 
fremgik, at båren var repareret 1727. Et forment-
lig originalt vers lød:

»Alt hvad vi her slæbe og trælle,
Faae vi kun et Lagn og fire Fjelle,

Dertil en Grav, tre Alen lang,
Dertil kommer al vor Pragt og Prang. Ps. 90«

 4) 1719, tilhørende skrædderne. På den læstes 
årstallet samt to bibelsteder: »Frygt Gud og gjør 

Ret, forlad Dig ikke paa Menneskene« og »Jeg 
veed at min Frelser lever. Job. 19«.
 5) 1722, tilhørende vognmændene. Den bar to 
vers, som i sig også rummer årstallet:

»Kolding Byes Foermandslav
Mig af ny har ladet giøre
Og hid op til Kirken føre,
For at bære Dem til Grav.
Aaret, da jeg dannet blev,

Var da Christne-Mænd i live
Sytten Hundred’ to og tive
Efter Christi Fødsel skrev.

Betænk o Læser, hvor du gaaer,
Hvad Dig mit Waaben lærer,

Den Lind, som her i dalen staaer
Og mange blade bærer,

Erindrer Dig, Du bære skal
Retfærdighedens Frugter

For Gud i denne Jammerdal,
Den Ret Gud gjerne lugter.

Saa skeer det, at som Ørnen hist
Paa Klippens top sig fryder,
Din Sjæl i Klippen Jesu vist

En evig Glæde nyder«

6) 1728, tilhørende skomagerne og smedene i 
fællesskab. På båren læstes verset:

»Synden og al Verdens Vee
Skjules med min Jordeblee,

At naar Din Basun skal klinge,
Jeg af Graven glad maa springe

Og da Jesu! Følge Dig
Lige ind i Himmerig. Aab. 14,13.«

Fællesskabet mellem skomagerne og smedene 
varede indtil 1811, da skomagerne fik deres egen 
begravelseskasse.269

URE, KLOKKER M.M.

Tårnuret er et Bodet-tårnurværk, der er leveret 
1975-77 af firmaet Jermin Larsen. Skiverne, i 
nord, syd og vest, er cirkulære med sorte romer-
tal på hvid bund.
 Et ældre tårnurværk (fig. 128) fra 1874 står end-
nu i tårnets næstøverste stokværk ud for skiverne. 
Jernrammen, 170×84 cm, 65 cm høj, bærer fabri-
kantens mærke: »P. Chr. Louv Kiøbenhavn 1874«. 
På en vifteformet plade øverst læses: »Skjænket 
til Kolding Kirke i Aaret 1874. Cancelliraad pro-

Fig. 128. Tårnurværk, 1874, leveret af P. Chr. Louv, 
København, skænket af kancelliråd Andreas Christian 
Dahl og hustru Engel Charlotte, født Schvensen (s. 
722). Nu ude af brug. Foto AM 2007. – Tower clock, 
1874, supplied by P. Chr. Louv, Copenhagen, donated by 
Counsellor Andreas Christian Dahl and his wife Engel Char-
lotte, née Schvensen.
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kurator Andreas Christian Dahl og Hustru Engel 
Charlotte Amalie Dahl født Schvensen«. Tilsva-
rende på pladens bagside: »Restaureret i 1941 paa 
Løkken Taarnurfabrik. Kjeldsen-Nielsen Chr. 
Ørnholms Eftfl.«. Værket, med rød og sort bema-
ling, står på en sokkel af fyrretræ i et stort urhus 
med dør og to vinduer, alt i umalet fyrretræ.
 Et †tårnur nævnes første gang i 1630’erne, men 
var formentlig noget ældre. Det viste klokkeslæt 
på tårnets sider og inde i selve kirken. 1634 var 
sejerværkets skive ‘ikke meget kendelig’, da ‘bog-
staverne var regnet bort’; Anders Bertelsen maler 
nystafferede skiven med guld og farver. 1641 le-
verede Oluf rebslagers hustru et »bånd hyssing« 
(snor af hampegarn) til ‘den lille klokke i kirken’. 
Uret havde således en †klokke inde i kirkerum-
met, hvor der 1646 også nævnes en †skive. Dette 
år måtte Niels klejnsmed hæfte ‘solskiven inde 
i kirken’ sammen med to stykker jern, idet den 
var blevet ‘sønderslagen af et tordenslag’ 1643 (jf. 
klokke nr. 1). 1680 tilrettede man to kampesten 
til gang- og slaglodder, og 1695 opsattes der en 
ny ‘solskive’ over det netop tilflyttede orgelværk. 
1699 var en del af en udvendig skive faldet ned 
og havde skadet taget. Til en ny købtes bl.a. ege-
brædder, 28 bøger fint bogguld og 12 bøger af 
et ringere bogguld. Samtidig blev uret renoveret, 
ligeledes 1743,15 og 1759 betaltes urmager Møhl 
for en istandsættelse, hvorved såvel værket som 
de udvendige skiver blev flyttet et stokværk hø-
jere op.123

 Blot to år efter var det 1761 atter nødvendigt 
med en gennemgribende istandsættelse, der blev 
foretaget af Peder Christiansen i Haderslev. Ifølge 
kontrakten skulle uret have kvarterslagværk, slå 
på to klokker, gå i 28 timer uden optrækning og 
vise klokkeslæt ‘på alle fire sider’ af tårnet samt 
inde i kirken over orglet. De fire skiver skulle ha-
ve ‘sirlig maling og tal af ægte guld’, og uret skulle 
stå færdigt Mikkelsdag. Arbejdet blev dog først 
afsluttet 1766. 1805 malede maler Dyring urski-
ven på tårnets østre side, 1812 reparerede Hen-
rich Meilbye slagværket,15 1822 blev alle tårnets 
fire urskiver opmalede (jf. fig. 17), og 1846 gav 
urmager L. Engel værket endnu en reparation.52

 Klokkespil, 1973, med 48 klokker, leveret af Jer-
min Larsen, Odense. Toneomfang: Dis1, F1-dis5.270 

Dis1, F1 og G1 fungerer desuden som ringeklok-
ker. Klokkerne er støbt hos Petit & Fritsen, Hol-
land, og bærer donatorernes navne.271 En compu-
terstyret automatik, installeret 1999, har erstattet 
to oprindelige *båndspilleværker (nu i Dansk 
Klokkemuseum), af hvilke det ene styrede kvar-
terslagsstroferne.272 Stokklaviaturet er placeret i 
en spillekabine i tårnets andet stokværk.273

 *Klokkespil, 1943. Elektro-akustisk spil, som 
gennem fire højttalere i tårnet forstærkede klan-
gen fra 10 skålformede malmklokker. Anlægget 
kunne automatisk spille ‘I østen stiger solen op’, 
‘Dejlig er jorden’ og ‘Dagen går med raske fjed’. 
Gave fra konsul Chr. Eff.273 I Dansk Klokkemu-
seum.
 Klokker. 1) (Fig. 129), o. 1350, benævnt den 
‘Svenske klokke’, formentlig fordi den er svensk 
krigsbytte fra Kalmarkrigen 1611-13 (Uldall, kir-
keklokker 65). Den smukke klokke, tværmål 100 
cm, har profileret slagring, affasede hanke og på 
legemet tre jævnt fordelte muslingskaller i relief 

Fig. 129. Klokke nr. 1, o. 1350, den såkaldte ‘svenske-
klokke’, som formentlig er krigsbytte fra Kalmarkrigen 
1611-13 (s. 723). Foto AM 2007. – Bell no. 1, c. 1350, 
the so-called ‘Swedish bell’, probably war booty from the Kal-
mar War 1611-13.

BELYSNING M.M. · URE, KLOKKER M.M. 
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(2,2×2,4 cm). Om halsen kanter dobbeltlister en 
indskrift med majuskler (fig. 134), hvis begyndel-
se må være markeret af et ligearmet kors. Hver-
ken læsningen eller tolkningen er sikker.274 For-
mentlig skal bogstaverne læses: »a i s e s u t f a u e 
t d s u«. Som det fremgår, har de i det væsentlige 
unciale former. Når nogle af dem står på hove-
det eller er spejlvendte, kan det meget vel skyldes 
manglende læsefærdighed hos støberen; men det 
kan også hænge sammen med, at de pågældende 
bogstaver skal opfattes som forkortelsestegn.
 Under forudsætning af sådanne forkortelser 
har Fr. Orluf 1948 læst teksten som et lille vers, 
der taler til klokken og besværger, at malmens 
hårde stof (tin) under støbningen vil lade sig for-
ene med kobberet, det vil sige, at støbningen vil 
lykkes: »a jur(e) es ut favet duru(m)« (af flydende 
gods er du, som det hårde forunder det).275 
 Uden kendskab til denne tolkning har den sven-
ske klokkekender Mats Åmark 1960 forsøgt sig 
med et andet forslag, der forudsætter, at støberen 
ikke blot har vendt bogstaver forkert, men også at 
han har byttet om på dem: »Ihesvs te salvte(mus)« 
(Jesus, dig må vi hilse).276 Klokken er ophængt i 
en vuggebom fra 1938.

 Af de to forslag må Fr. Orlufs være mest sand-
synlig, bl.a. fordi denne læsning har sidestykker på 
andre klokker.277 Muslingskallerne kan formodes 
at være aftryk af pilgrimsmærker fra apostlen Ja-
kob den Ældres grav i Santiago i Nordspanien.278 
Det må stå som en mulighed, at klokken har væ-
ret indviet til ham.
 Klokken, der altså ikke er udført til kirken, bar 
allerede navnet ‘den svenske’, da den 1614 blev 
sendt fra København til Kolding. Derfor har den 
efter al sandsynlighed hørt hjemme i en svensk 
kirke, indtil den er blevet taget som krigsbytte i 
Kalmarkrigen.279 1631 blev ‘skaglen’ på »Suensk« 
klokken repareret, og 1643 slog lynet ned i kir-
ken og beskadigede den svenske klokke (jf. †tårn-
ure).15 1769 nævner Danske Atlas den såkaldte 
Svenskeklokke og dens ‘munkebogstaver’.60

 2) (Fig. 130), 1613, Stormklokken, støbt på kir-
kens bekostning af Adam Nielsen grydestøber, 
tvær mål 115 cm. Om halsen har klokken en lang 
profilkantet versalindskrift, hvoraf begyndelsen er 
på latin: »Coelvm et terra transibvnt, verbvm Do-
mini manet in æternvm. Si Devs pro nobis qvis 
contra nos (himmel og jord skal forgå, Guds ord 
forbliver evindeligt. Hvis Gud er med os, hvem 

Fig. 130-131. 130. Klokke nr. 2, Stormklokken, 1613, støbt af Adam Nielsen grydestøber i Kolding (s. 724). 131. 
Klokke nr. 3, Bønklokken, 1615, støbt af Adam Nielsen grydestøber i Kolding (s. 725). Foto AM 2007. – 130. Bell 
no. 2, the Storm Bell, 1613, cast by Adam Nielsen grydestøber (‘pot caster’) in Kolding. 131. Bell no. 3, the Prayer Bell, 1615, 
cast by Adam Nielsen grydestøber (‘pot caster’) in Kolding.
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kan da være imod os?). Anno 1613 wdi Chri-
stiani den 4 Danmarckis Norgis etc. konnings etc. 
tiid der erlig oc velb(yrdig) Casper Marckdaner 
til Siøgaar war lensmand paa Colding Hws, Anc-
ker Mogensen oc Jep Hansøn Bøgwad borgeme-
stere (jf. gravsten nr. 17) m(agister) Povel Povel-
søn sogneprest, kierkwerger oc proviste i Brvsk-
herrit, h(r). Jens Sør(ensen) Hvnnewad capelane 
(jf. †gravsten nr. 25), Gregers Ottesen oc Anders 
And(ersen) Nygaard byens kæmmener er denne 
klock blefven støbt paa Colding byes bekostning 
af Adam Nielsen i Kolding«. Legemet har medal-
joner med Jesumonogram og støberens mærke.280 
Det sidste, tværmål 8 cm, viser en figur som et 
»W«, hvor den midterste streg er forlænget og 
bærer en pilespids (jf. fig. 132); hankene er affa-
sede, klokken ophængt i en vuggebom fra 1938. 
Adam Nielsen har støbt en række andre klokker, 
således nr. 3 og klokker i bl.a. Hvejsel (Nørvang 
Hrd.) og Vejlby Kirke (Odense Amt).280

 Klokken støbtes af en ældre stormklokke (†nr. 
4). Byens regnskab gør det muligt ret nøje at føl-
ge arbejdsprocessen. Således støbtes klokken i en 
gryde på et muret underlag, hvortil medgik 400 
mursten. Andre porøse mursten og ler medgik 
til klokkeformen, stangjern til aksel og beslag.280 

Finansieringen af klokken skete til dels ved en 
særlig skat af byen, lige som en vis Jens Fønbo 
gav ikke mindre end 100 dlr. til klokken af egen 
lomme; mærkeligt nok hører hans navn ikke til 
blandt de på klokken anførte.281

 Klokken brugtes bl.a. til varsling af brand og 
krig; således blev den ved Koldinghus’ brand 
1808 ringet så kraftigt, at den kom ud af sit leje. 
Den ringedes dog også over lig og ved dødsfald, 
eksempelvis i hele seks uger ved enkedronning 
Sophies død 1631.186

 3) (Fig. 131), 1615, Bønklokken, støbt af Adam 
Nielsen grydestøber i Kolding, tværmål 80 cm. 
Klokken har profileret slagring og om halsen 
en profilkantet versalindskrift, hvis begyndelse 
er på latin: »Venite adorate Dominvm. Si Devs 
pro nobis qvis contra nos (Kom og tilbed Her-
ren. Hvis Gud er med os, hvem kan da være 
imod os?) Anno 1615 wdi erl(ig) welb(yrdig) 
Caspar Marckdaners tiid Ancker Mogensøn oc 
Jep Bøgwad Borgemest(ere) (jf. gravsten nr. 
17) lod m(ag) Pov(el) Povelsøn Sogne(prest) oc 
kierkew(erge) denne klock støbe paa kirckens 
bekostning af mig Adam Nielsen i Kolding«. 
Støberens mærke (jf. klokke nr. 2) findes mellem 
hans to navne (fig. 132), og under indskriften ses 
en medaljon med Jesumonogram. Klokken har 
affasede hanke og er ophængt i en vuggebom 
fra 1938.

Fig. 132. Klokke nr. 3, Bønklokken, 1615, udsnit af ind-
skriften med støberen Adam Nielsens mærke (s. 725). 
Foto AM 2007. – Bell no. 3, the Prayer Bell, 1615, detail 
of inscription with the mark of the bell founder Adam Nielsen.

Fig. 133. Klokke nr. 4, Tolvklokken, 1840, støbt af V. 
Gamél, Frederiksværk, og skænket af Jens Peter Wis-
sing (s. 726). Foto AM 2007. – Bell no. 4, the Twelve Bell, 
1840, cast by V. Gamél, Frederiksværk, and donated by Jens 
Peter Wissing.

 URE, KLOKKER M.M.
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 4) (Fig. 133), 1840, Tolvklokken, er støbt af V. 
Gamél på Frederiksværk og skænket af købmand 
Jens Peter Wissing (jf. s. 661),186 tværmål 80 cm. 
Versalindskrift: »Til minde om kong Christian 
den ottendes og dronning Caroline Amalies nær-
værelse i Colding den 3die august 1840«. Klok-
ken prydes af friser med egeløv, og på legemet ses 
kronede initialer for såvel de to nævnte kongelige 
som for Frederik VI og Marie Sophie Frederikke. 
Klokken er støbt af en ældre tolvklokke (†nr. 1) 
og ophængt 1841.52

 5) 1973, tværmål 123 cm, legemet med versa-
lindskriften: »Skænket af Saxildhus Velgørenheds-
fond til minde om Jenny og Bertram Knudsen«. 
Om halsen kanter gotiske borter en yderligere 
indskrift: »Støbt af Petit & Fritsen Holland 1973«. 
Klokken, der har profilering mellem legeme og 
slagring, er boltet direkte til en jernbom.
 †Klokker. 1) 1300-tallet, kirkens ældre ‘tolvklok-
ke’ (Uldall, kirkeklokker 62, 326). Klokkens indskrift 
med gotiske majuskler af 1300-talskarakter blev 
aftegnet før omstøbningen 1840 (fig. 134): »Ave 

Fig. 134. Klokke nr. 1, o. 1350 (øverst,) indskriften (s. 
724) og †klokke nr. 1, 1300-tallet (nederst), indskrift 
(s. 726). Anonym tegning fra 1700-tallet. – Bell no. 1, 
c. 1350, inscription, and †bell no. 1, 14th century, inscription. 
Anonymous drawing from the 18th century.

maria gracia plena« (hil dig Maria, fuld af nåde).282 
Ordene, Gabriels hilsen til Maria, ses adskilt af små 
malteserkors, og ved indskriftens begyndelse vi-
ser tegningen en lille medaljon med relief af en 
kirkeklokke, måske klokkestøberens mærke. Efter 
sigende blev tolvklokken ringet itu ved Kolding-
hus’ brand 1808. Herefter henstod den i en år-
række revnet i kirken,15 før den 1840 omstøbtes 
til klokke nr. 4.
 2-3) 1601 fik kirken en klokke fra Erritsø Kir-
ke (Elbo Hrd.), der skulle erstatte en anden, som 
folk havde samlet penge ind til, og som mulig-
vis aldrig blev støbt. Indsamlingen gav så meget, 
at kirken fik 20 slettedaler til overs. Måske var 
det klokken fra Erritsø, der 1810 var revnet og 
solgtes ved auktion til købmand Adrian Natus, og 
som vejede 952 pd.15 
 4) Før 1614, kirkens ældre stormklokke. Den 
var formentlig allerede gammel 1614, da et styk-
ke af den blev brugt som betaling for den da ind-
købte ‘Svenskeklokke’ (nr. 1).283 
 5) Før 1615, kirkens ældre bønklokke. 1608 
gav rådmand Peder Helt 100 slettedaler til kirken 
for at man kunne ‘klemte med bedeklokken tre 
gange hver dag, nemlig om morgenen klokken 
6, om middag klokken 12 og om eftermiddag kl. 
17’. Den årlige rente skulle anvendes til bønklok-
kerens løn.284 Omstøbt 1615 til den nuværende 
bønklokke (nr. 3).
 6-8) Før 1648. Dette år anskaffes der reb til 
tre små klokker, og 1680 betales der i forbindelse 
med en begravelse for gravens åbning og ring-
ning med de ‘tre små klokker’.15

 9-10) To urklokker var opsat i forbindelse ved 
urets indvendige skive over orglet (jf. †tårnur).
 Klokkestolen er nyere, af støbejern, indrettet så 
klokkerne hænger i to etager. †Klokkestole. 1631 
blev en af klokkerne ophængt i ‘en gammel ege-
stolpe’ på den søndre side, åbenbart ude i glam-
hullet. 1755 behøvedes en ny klokkestol i tårnet 
for alle klokkerne.15
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OVERSIGT. Kirken er med hensyn til gravminder en 
af de rigeste i Jylland. Af de 15 bevarede epitafier og 
mindetavler er en god del fra renæssancetiden. Tre er 
træskårne med malerier (nr. 2, 4, 5), der bl.a. udmærker 
sig ved sjældne allegoriske motiver. Fire andre (nr. 6, 7, 
8, 9) udgøres ganske usædvanligt af små sorte stentav-
ler med en kunstfærdigt ætset kalligrafisk indskrift, der 
på tre af dem er signeret af Villads Pedersen Trellund i 
Ribe 1616-19. Her som andetsteds i kirken fornem-

mer man et præg af det samme rige kulturliv, som ud-
foldede sig i renæssancetidens Ribe.285

 Fra anden halvdel af 1600-tallet kan nævnes fire 
udskårne epitafier i vilter bruskbarok, de tre tilskrevet 
Middelfart-billedskæreren Hans Bang (nr. 11, epitafie-
rest nr. 2 og eptafium nr. 1 i Roeds og Riis’ Kapel). 
Ellers blev epitafierne fra denne tid gerne udført af 
sten, de fornemste af forskelligt farvet marmor. Her 
må fremhæves monumenterne over bisperne Ancher 

GRAVMINDER

Fig. 135. Dødningehoved med laurbærkrans, udsnit af biskop Ancher Anchersens epitafium (nr. 12) fra 1729 (s. 
743, jf. fig. 152). Foto AM 2006. – Skull crowned with laurels, detail of Bishop Ancher Anchersen’s sepulchral tablet (no. 12) 
from 1729.
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og Matthias Anchersen, hvis epitafier fra 1729 og 1770 
og 1786 (nr. 12, 13, 14) kan henføres til de bedste bil-
ledhuggere i hovedstaden. Det første skyldes muligvis 
Christian Conrad Gercken, de to sidste med sikkerhed 
Johannes Wiedewelt.
 Ikke mindre end 91 gravsten kendes fra kirken, heraf 
37 bevarede og ti, der kun er fragmenter. De reste-
rende 44 kendes dels gennem afskrifter og tegninger, 
dels fra korte omtaler i kilderne. Af de ældste gravsten, 
der går tilbage til 14-1500-tallet, er en god del adelige, 
heriblandt den eneste figursten (nr. 2), der er lagt o. 
1540 over Hans Johansen Lindenov til Fovslet, og som 
er enestående ved under de dødes fødder at vise en 
fremstilling af en dødning (en ‘transi’). Endnu en adelig 
figursten, lagt o. 1574 over Morten Svendsen (Orning) 
til ‘Refdal’, er nu forsvundet (†nr. 2)
 I 1600-tallets gravsten, der i det væsentlige er bor-
gerlige, afspejles renæssancens forkærlighed for kar-
toucheindramning og portalopbygning. Et par sten har 
en speciel udformning, der især er kendt fra Sønder-
jylland og fra Ribes kirker: en engel, der inden for et 
portalfelt fremholder et bomærkeskjold eller en skrift-
tavle i kartouche (nr. 6, 16, jf. også nr. 15). Andre sten 
er formentlig lokalt udførte, således en række, der i 
hjørnerne har karakteristiske småengle, som blæser i 
slanke trompeter (nr. 12, 15, 16, 17, fragment nr. 6, *7). 
Gejstlige gravsten er især kendelige ved fyldige ind-
skrifter i hele stenens bredde (nr. 18, 19, 24).
 Efter midten af 1600-tallet skete der efterhånden en 
opløsning af gravstenenes arkitektoniske opbygning. I 
stedet tog dekorationen over, først i form af bruskværk 
(klarest i nr. 23) og fra o.1700 i form af det højbarokke 
akantusløv. Særlig populær blev en udformning med 
indskrift i store laurbærkranse, der blev omgivet med 
religiøse figurer og scener (nr. 20, 22, 25, 27). Blandt 
de ret få sten fra 1700-tallet er der et par udløbere af 
denne tradition (nr. 33, 34).
 En særlig kategori udgøres af gravfliser, små og gerne 
kvadratiske sten, der dels havde karakter af billige grav-
sten, og som ofte blev anvendt over børn (nr. 1, 3, 6, 9), 
dels tjente som markeringssten. Det vil sige, at man ef-
ter at have købt et gravsted markerede det med en lille, 
foreløbig sten med initialer (nr. 2, 7, 8, jf. også gravsten 
nr. 1). Den skulle så siden erstattes med den egentlige 
gravsten.
 Som gravstenene og gravfliserne refererede epita-
fierne og en række militære gravfaner til begravelser i 
gulvet. Der kunne dels være tale om begravelser ‘i jord’, 
dels om nedsættelse i lave murede kældre, såkaldte luk-
kede begravelser, der kunne åbnes med en lem eller ved 
at man løftede gravstenen op, når en ny kiste skulle 
sættes ned. Man får det indtryk, at de fleste begravelser 
fra gammel tid foretoges ‘i jord’, men at lukkede begra-
velser fra og med 1600-tallet blev stadig almindeligere.
 1590 begravedes Ann Malers ‘oven for orglet’ i den 
nørre stolerække, 1591 lensmandens karl, Volf, i kirke-

tårnet ‘norden ved gangen’ og 1600 Mette, Anders Jor-
drups hustru, i tårnet ‘i den stol hun stod i’. Det sidste 
refererer til den udbredte skik: at man blev begravet (i 
jord) i sin egen kirkestol.
 I en forordning om begravelser 1601 hedder det, at 
der på dette område havde været ‘megen urigtighed’. 
Det skyldtes bl.a., at man på de bedste steder opgrave-
de de døde, før de var formuldede, for at andre kunne 
bemægtige sig gravstederne. Årsagen mentes at være 
for lave begravelsestakster. Fremover skulle for hvert 
‘lejersted’, undtagen i koret, betales fra 6 dlr. og opef-
ter ‘afhængigt af personer og stedernes beliggenhed’. I 
praksis betaltes der dog snart 10 dlr. for lejerstederne; 
børn halv pris.15

 Koret var tydeligvis gejstlighedens gravplads, selv om 
også andre kunne købe sig ind, således borgmester Jep 
Hansen Bøgvad, der 1632 betalte 50 dlr. for en (lukket) 
begravelse i koret. Nordre Kapel, eller den ‘nye kirke’, 
hørte under slottet, der kunne bevilge fri begravelse 
her. Det skete typisk for slotstjenere, der ikke sjældent 
var af fremmed oprindelse. Således fik 1614 Ulrik Hov-
ri, der var født i Schweiz, efter majestætens hofskænks 
befaling fri begravelse i kapellet (jf. også gravsten nr. 
21). Det samme gjaldt et par måneder senere Søren 
Pedersen kok, der nævnes som ‘prinsens mesterkok-
kesvend’. I den ‘nye kirke’ fandt også en række sven-
ske officerer begravelse 1644, dog imod betaling.15 Ud 
over egentlige begravelser havde kirken også indtægter 
af midlertidige ‘indsættelser’, typisk af adelige lig, der 
henstod i Kolding, indtil de kunne føres til deres ende-
lige begravelsessted (jf. Vejle Kirke s. 183).286

 Ved siden af de lukkede begravelser fandtes der også 
en række endnu højere værdsatte ‘åbne’ begravelser, 
hvor kisterne stod oppe på kirkegulvet i et særligt ka-
pel. Kirken har bevaret to sådanne gravkapeller, det Been-
feldtske Kapel og Roeds og Riis’ Kapel, der findes i 
sideskibenes vestender. Yderligere tre †kapeller var 
indrettet i korsarmskapellerne. Som de lukkede begra-
velser kunne også kapellerne skifte hænder i tidens løb. 
Det gjaldt således det ældste, der var oprettet 1656 af 
fiskemester Jakob From og skatskriver Anders Madsen 
på Koldinghus, men som 1758 blev overtaget af de 
nævnte familier Roed og Riis; de gamle kister blev 
uden videre fjernet, mens det overdådige epitafium lod 
sig genbruge med nye indskrifter.
 1730-31 iværksatte kirkeinspektionen en registre-
ring og afskrift af kirkens daværende gravminder. Den 
blev foretaget af rektor Jacob Ørsted og er en hoved-
kilde til gravmindernes historie. En række tilføjelser i 
manuskriptet skyldes provst Matthias Bakke 1755.120

 Kirkens store ombygning 1753-58 nødvendiggjorde, 
at de fleste gravminder måtte bringes midlertidigt af 
vejen. Det gjaldt således kapellernes kister og gravste-
nene, der 1754 blev ‘opgravet’ og hensat, for bagefter 
at blive lagt nydeligt som belægning i skibets gange. 
Samtidig bestemtes, at der fremover ikke måtte begra-
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ves folk under de nye stole, da det kunne ødelægge 
dem.129 1758 blev der lavet en fortegnelse over 15 
åbne (og lukkede) begravelser, der skulle ‘perpetueres’ 
(opretholdes) efter ombygningen. Andre blev nedlagt, 
således rådmand Morten Pedersens lukkede begravel-
se, der kaldtes ‘forrådnet’ og blev fyldt op med jord.15 
1763 solgtes tillige fire gamle †epitafier på auktion.123

 Med begravelsernes ophør i kirken 1805 blev re-
spekten for ældre gravminder stadig mindre. Samme 
år sagdes det, at der i kirken fandtes adskillige åbne, 
underjordiske begravelser, hvorfra det ‘trækker og 
dunster’.52 1807 blev †Barners Kapel i nordre kors-
arm fjernet for at give plads for dens indretning som 
skolestue. Og 1823 gjaldt det de murede begravelser 
i korgulvet, der sagdes at være fyldt med ligkister. De 
var vel ikke til direkte fare for kirkens grundmure, men 
kunne passende opfyldes med sand eller grus; dog ‘ej 
i år på grund af kirkens armod’.52 Samme år hold-
tes der auktion over gravsten på den gamle kirkegård 
omkring kirken (jf. s. 595),15 og 1846 blev korets gulv 
omlagt og ligstenene derfra flyttet til andre steder.16

 Jacob Ørsteds gravmindeafskrifter blev 1848 sup-
pleret af Jens Jørgen Fyhn, der i sine ‘Efterretninger 
om Kjøbstaden Kolding’ gav en fornyet beskrivelse og 
afskrift af de da synlige gravminder. Hans oplysninger 
er ikke mindst givende, når det gælder de to †kapeller 
i søndre korsarm, der sløjfedes 1869.
 I forbindelse med stolenes udskiftning 1908 blev 
gravstenene taget op fra gulvet og efter forslag fra 
Koldings antikvar, J. O. Brandorff, opsat imod kirkens 
vægge.287 Denne opstilling blev bibeholdt indtil 1976, 
da stenene efter forslag af billedhugger Vitus Nielsen 
fik deres nuværende anbringelse liggende i sidegan-
gene og i kirkens vestende, hvor også enkelte af dem 
er rejst imod væggene; enkelte stumper blev nedlagt i 
gulvet under stolestaderne.288 Til gengæld var stenenes 
tal forøget med én (nr. 7), som var fremkommet ved 
en arkæologisk undersøgelse i sakristiets gulv 1969; tre 
andre forblev utilgængelige i gulvet (†nr. 5, 6, 29). 1976 
fremkom ved en tilsvarende undersøgelse fem gravsten 
i søndre sideskib (nr. 2) og sydkapellet (†nr. 21, 22, 23, 
28), af hvilke kun en enkelt blev opsat i kirken.
 Den første restaurering af epitafier fandt sted 1893. 
Siden er nye bevaringsarbejder foretaget 1938-40, 
1968, 1976 og atter 1996 og de følgende år.

EPITAFIER

1) (Fig. 136), o. 1559, over hæderlig og vellærd 
mand h(r) Niels Jespersøn, »som var den første 
evangeliske prediger i Kolding by«, †13. febr. 
1559.
 Vægtavle af kalksten, 72×44, med indskrift i re-
liefversaler. Gravskriften, der optager hele stenens 

bredde, er indfattet af en portalagtig opbygning, 
der foroven rummer en strålekrans med et Jesu-
monogram. Om dette buer sig et skriftbånd med 
den latinske sentens: »Tvrris fortissima no(m)en 
d(omi)ni« (Herrens navn er et fæstningstårn), og 
i sviklerne ses velvoksne englehoveder. Nederst 
afsluttes skriftfeltet af ordene »memento mori« 
(husk, du skal dø) og fremstillinger af en kalk med 
oblat samt forkrænkelighedssymbolerne kranium 
med knogle og timeglas.
 Stenen dækkes af en staffering, der i sin kerne 
kan være oprindelig, men som nu må være no-
get opmalet. To brune toner danner grundfarve, 
versalerne er trukket op med gult (oprindeligt 
forgyldning?), og i øvrigt er benyttet sølv og en 
rødlig hudfarve på englehovederne.

Fig. 136. Epitafium nr. 1, o. 1559, over sognepræst Niels 
Jespersen (s. 729). Foto AM 2006. – Sepulchral tablet no. 
1, c. 1559, to the incumbent Niels Jespersen.

GRAVMINDER · EPITAFIER
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 Tavlen fandtes i 1700-tallet i korets nordside 
over rektors stol, ‘hvilken også er kapellanens 
skriftestol’.289 1848 var den flyttet til den søndre 
kormur, hvor den også er indmuret i det nuvæ-
rende kor.
 2) (Fig. 137), 1595, over (Christian Markdan-
ner, søn af lensmanden Caspar Markdanner og 
Sofie Oldeland, †14 måneder gammel, jf. grav-
sten nr. 7). Det interessante epitafium med al-
legorisk maleri bærer noget præg af en restau-
rering 1893. Opbygningen er arkitektonisk med 
storfeltet flankeret af toskanske søjler, hvis pryd-
bælter har en dekoration af lodrette vulster. Un-
der søjlerne har postamentet fremspring med 
beslagværk, mens hængestykket udgøres af en 
rulleværkskartouche med årstallet »1595«. De 
tilsvarende vinger er smalle, og frisen brydes af 
bøjler med småbosser. Gesimsen er halvrund, og 
den lave topgavl ledsages af tandsnit og tre små 
drejede spir.
 Det veludførte og ret velbevarede maleri, i 
o lie på træ, viser en engel, der står med for-
krænkelighedssymboler, halvt bortvendt, men 
med ansigtet drejet imod beskueren. Højre fod 
hviler på et dødningehoved, venstre hånd holder 
en nedadvendt fakkel, mens højre hånd løfter et 
timeglas højt i vejret. Englen står på en lille for-
højning, bag hvilken der udbreder sig et bjerg-
rigt kystlandskab med en by og romerske rui-
ner i mellemgrunden. I de øvre hjørner er der 
medaljoner med våbner for Caspar Markdanner 
(tv.) og Sofie Oldeland, hvorimellem læses ver-
salerne: »Memento mori« (Husk, du skal dø). 
Tilsvarende er der nederst på billedet malet en 
lille kartouche med de ligeledes forgyldte versa-
ler: »Hodie mihi, cras tibi« (i dag mig, i morgen 
dig).
 Stafferingen i øvrigt er fra restaureringen 1893, 
delvis efter ældre spor og let afstemt 1939. Frem-
trædende er en brun, hertil to grå og en lysegrøn, 
der suppleres af rødt, blåt, sølv og guld. Indskrif-
terne, der står forgyldte på sort bund, er oprinde-
lige, men fremtræder stærkt opmalede.
 I topgavlen er malet et Jesumonogram, i frisen 
et tysk skriftsted med frakturskrift: »Daß wir so 
vergehen, machet dein Zorn, denn unser Miß-
ethat stellestu für dich. Darumb faren alle unsere 

Tage dahin. Psalm 90(,7-9)« (Din vrede gør, at vi 
således forgår, for vor misgerning stiller du dig for 
øje, derfor glider alle vore dage bort).290 I posta-
mentet læses en latinsk versalindskrift:

»Picturam quoties hanc adspicis, optime lector
Te toties vitreum noveris esse globum

Instabilis pulvis vita est properantis imago:
Ille fugit, veluti unda caduca fugit,

Vita caduca fugit, ceu missa sagitta per auras
Contingit metam, quo volat ipsa, suam.

Mors certa est, incerta dies, hora agnita nulli,
Extremam quare quamlibet esse puta«.

(Så ofte som du, gode læser, ser på dette bille-
de, vil du vide, at du er et skinnende glar. Det 
ustadige støv er et billede på det flygtige liv. Det 
flygter, som den forgængelige bølge flygter. Det 
forgængelige liv flygter som en pil, der er skudt 
af sted gennem luften og rammer sit mål, hvor 
den end flyver. Døden er vis, dagen uvis, ingen 
kender timen. Derfor betragt enhver time som 
den sidste).291

 Lensmandsparrets våbener og årstallet 1595 må 
vise, at epitafiet er sat over deres søn Christian, 
der døde dette år. 1731 kunne Jacob Ørsted ci-
tere alle epitafiets indskrifter og nævne dets plads 
nord for kordøren, dvs. på østvæggen af nordre 
sideskib. 1848 var den vidtløftige latinske ind-
skrift blevet overmalet, idet den ikke længere 
var at læse.66 En nymaling fandt sted o. 1850, og 
1893 en større istandsættelse. Epitafiet skal inden 
da have været i en ynkelig forfatning, løsnet i alle 
sammenføjninger, lige som dets to søjler ‘stod 
skævt og faldefærdigt’. Alt blev nu ‘sammenføjet’ 
og nymalet, angiveligt efter ‘oprindelige farver, 
som delvis kom til syne’. Ved en istandsættelse 
1939 kunne det endelig iagttages, at indskrifterne 
dækkede over originale med samme ordlyd. Af 
originale farver var der derimod beskedne spor, 
idet alt åbenbart havde været afrenset.292 Epitafiet, 
der endnu 1939 hang på sin gamle plads, hænger 
nu vestligt på korets nordvæg.

Fig. 137. Epitafium nr. 2, 1595, over Christian Mark-
danner, søn af lensmanden Caspar Markdanner og So-
fie Oldeland (s. 730). Foto AM 2006. – Sepulchral tablet 
no. 2, 1595, to Christian Markdanner, son of Lord Lieutenant 
Caspar Markdanner and Sofie Oldeland.
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 3) (Fig. 138), 1597 (og 1612?), over hæderlig og 
højlærd mand Jens Søffrensen (Harte, jf. †grav-
sten nr. 11, 14), der var sognepræst i Kolding i 
21 år, provst i Brusk Herred i 12 år og fordum 
kannik i Ribe Kapitel efter at han tidligere havde 
været skolemester i Kolding otte års tid og kapel-
lan sammesteds i otte år, †21. febr. 1612.

 Epitafiet, 170×110, består af et højrektangulært 
felt, der kantes af vinger, top- og hængestykke 
i form af fladskåret rulleværk med topmedaljon 
og tre drejede spir. Feltets underste del optages 
af gravskriftens gyldne frakturskrift på sort bund, 
den øvre af maleriet. Det viser Jens Sørensen i lidt 
mere end brystfigur med hovedet vendt en smule 

Fig. 138. Epitafium nr. 3, 1597 (og 1612?), over sognepræst Jens Sørensen Harte (s. 
732). Foto AM 2007. – Sepulchral tablet no. 3, 1597 (and 1612?), to the incumbent Jens 
Sørensen Harte.
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imod højre og en rød bog imellem hænderne. 
Pandehåret og det lange skæg, hvortil hører en 
vældig moustache, er brunt uden antydning af 
sølvstænk, blikket er roligt, hudfarven frisk. Han 
bærer den traditionelle sorte præstedragt med pi-
bekrave og er vist på en grønbrun baggrund med 
hvid versalskrift i de øvre hjørner. I venstre side 
læses »Anno d(omi)ni 1597«, i den højre »Ætat(is) 
svæ 50« (i sin alders 50. år).
 Lige som maleriet er velbevaret, fremstår også 
træværket i øvrigt med en klædelig original staffe-
ring. Rulleværket har blågrøn bund, og volutterne 
er gulbrune med gyldent højlys og imitation af 
indlagte, farvede sten. I hængestykket læses en la-
tinsk versalindskrift: »Memento peccati. vt doleas/ 
mortis, vt desinas:/ ivdicii. vt timeas/ misericor-
diæ, ne desperes« (Husk, at du skal sørge over syn-
den, at du skal ende med døden, at du skal frygte 
dommen, at du ikke skal opgive håbet om barm-
hjertighed).293 Og i topmedaljonen ses Jens Søren-
sens mærke (fig. 139), en hånd med et øje, kronet 
af hans initialer: »I(ens) S(ørensen) K(oldingensis)« 
og kranset af hans valgsprog (versaler): »Videndvm 
cvi fidendvm« (se til, hvem du stoler på).
 Maleriet er i sin type sammenlignet med Tobias 
Gemperlins portræt af Anders Sørensen Vedel.294 
Formentlig er hele epitafiet udført 1597. Men det 
kan ikke ganske udelukkes, at kun maleriet er fra 
dette år, udført til privat brug. I så fald er det ret-
tet til med indskrift og prydramme o. 1612. 1848 
hang det over skriftestolen i koret.66 Nyere over-
malinger og fernis fjernedes ved en istandsættelse 
1999. Nu i midtskibet på den østligste pille i syd.
 4) (Fig. 140), 1599, over [velagte mand] Jens 
Christeusen (sic) [Wamdrup], †1613. Epitafiet 
er arkitektonisk opbygget med vinger, top- og 
hængestykke, der udgøres af velskåret rulleværk. 
Hovedfeltet flankeres af spinkle joniske frisøjler, 
hvorunder postamentet har volutfremspring med 
beslagværk og afsluttende kvindehoveder. Over 
søjlerne har frisen små fremspring med dia-
mantbosse, og den profilerede gesims ledsages af 
tandsnit. Topstykkets rektangulære felt flankeres 
af løvehoveder og krones af et englehoved med 
drejet spir; hængestykket rummer et lille felt med 
årstallet »1599« og afsluttes af et løvehoved med 
ring i flaben.

 Træværkets bemaling i brogede farver går til-
bage til en restaurering 1893 og skal delvis føl-
ge ældre spor. De forgyldte indskrifter på sort 
bund er vel i princippet originale. De fremstår 
imidlertid nymalede og må, når det gælder posta-
mentfeltets egentlige gravskrift (med fraktur), 
være noget forkortet. Indskrifterne i øvrigt er 
på latin med antikvaskrift. I frisen: »Christus re-
surexit propter Iustificationem nostram. Roma: 
4(,25)« (Kristus blev opvakt for vor retfærdiggø-
relses skyld). I topstykket: »Memento brevis hæc 
certeque obuoxia(!)295 morti./ Vita quasi fumus 
bullula flosque perit« (Husk, at dette korte liv, 
som visseligt er døden underkastet, forgår som 
røg, boble og blomst).
 Den sidste indskrift slutter sig direkte til ma-
leriet (fig. 141), i olie på lærred, der muligvis 
skyldes Lauritz Andersen Riber.296 Det viser en 
sæbebobleblæsende putto efter stik af Hendrick 
Goltzius 1594, den samme nederlandske kunst-
ner, som har leveret forlæggene til altertavlens 
malerier.297 Det bemærkelsesværdige maleri føl-
ger forlægget meget nøje. Puttoen, af hankøn, 
sidder overskrævs på et dødningehoved og blæser 
fra en muslingskal sine bobler som symboler for 
livets flygtighed.298 Andre forkrænkelighedssym-

Fig. 139. Epitafium nr. 3, sognepræst Jens Sørensen 
Hartes mærke (s. 733, jf. fig. 138). Foto AM 2007. – 
Sepulchral tablet no. 3, the incumbent Jens Sørensen Harte’s 
mark.
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boler ses i forgrunden: en vase med blomster og 
en lampe med røg; mellem dem står versalerne: 
»Qvis evadet« (hvem undflyr (døden)).
 1731 læste Jacob Ørsted lidt mere af indskrif-
ten, end der nu er i behold, således også »Velagte 
Mand« og tilnavnet »Wamdrup«. Epitafiet hang 

da i søndre sideskib, formentlig det oprindelige 
sted. 1848 ville Fyhn vide, at billedet var gjort 
‘med mesterhånd’. Dersom det ikke var udført 
af Hendrich Goltzius, ‘som formenes at have væ-
ret her i Danmark i kong Frederik den andens 
tid’, måtte det være udført efter et ‘kobber’ af 

Fig. 140. Epitafium nr. 4, 1599, over Jens Christensen Vamdrup (s. 733). Foto AM 
2007. – Sepulchral tablet no. 4, 1599, to Jens Christensen Vamdrup.
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Fig. 141. Epitafium nr. 4, maleri med sæbebobleblæsende putto efter forlæg af Hendrick Goltzius (s. 733, jf. fig. 
140). Foto AM 2007. – Sepulchral tablet no. 4, painting with putto blowing soap bubbles after model by Hendrick Goltzius.

ham, ‘hvilket jeg for flere år siden har set i den 
store kongelige kobberstiksamling’. Ved denne 
tid hang epitafiet ‘til højre fra korets indgang’,66 

hvilket vel ikke er uforeneligt med placeringen 
1731 og stedfæstelsen af Jens Christensen Vam-
drups grav ‘nede i kirken’.15
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 Epitafiet var i en slet forfatning forud for re-
staureringen 1893, da det blev stabiliseret og 
nymalet, lige som maleriet måtte sættes på nyt 
lærred. Øjensynligt blev lærredet afslutningsvis 
klæbet på træet, hvilket betød, at man ved en ny 
istandsættelse 1976 atter måtte forny lærredet og 
give det en blændramme. Nu i midtskibet på den 
vestligste pille i nord.
 5) (Fig. 142), o. 1607, over Tyge Nielsøn kon-
gelig majestæts kornskriver på Kolding Hus, †24. 
april 1607, og hans hustru Maren Peders Daater, 
†17. nov. 1594. Epitafiet er arkitektonisk opbyg-
get med rektangulært felt, der flankeres af joniske 
hermer, en mandlig (tv.) og en kvindelig. Un-
der dem har postamentet volutfremspring med 
beslagværk, mens frisen har diminutive retkan-
tede fremspring. Den profilerede gesims ledsa-

ges af tandsnit og bærer en trekantgavl, som er 
fornyet 1893 efter forbillede af epitafium nr. 2. 
Den brogede staffering stammer i det væsent-
lige fra samme restaurering, idet dog de forgyldte 
frakturindskrifter må være oprindelige (om end 
stærkt opmalede). Gravskriften, der findes i po-
stamentfeltet, er frilagt 1939, mens frisen rummer 
et latinsk skriftsted: »Christus traditus est propter 
delicia nostra. Roma. 4(24-25)« (Kristus blev gi-
vet hen for vore overtrædelser).
 Friseindskriften henviser til maleriet, der vi-
ser Jesus på korset med ægteparret og dets børn 
knælende i forgrunden (fig. 143). Billedet er ud-
ført på træ og fremtræder velbevaret ud over en-
kelte farveudbedringer. Til venstre knæler Tyge 
Nielsen med to halvvoksne, lyslokkede sønner, til 
højre Maren Pedersdatter, iført perlehue, med to 
voksne døtre. Mellem ægtefællerne ligger et lille 
svøbt, tidligt afdødt barn på en rød pude. Den 
korsfæstede, der er af renæssancens velnærede 
type, har den gamle Adams hovedskal liggende 
under sig ved korsets fod. Baggrunden udgøres 
af et dramatisk landskab med Jerusalems talrige 
tårne under mørke skyer.
 1731 hang epitafiet ‘over kvindestolene i den 
store gang’, det vil sige i midtskibets nordside. 
En restaurering 1893 omfattede stabilisering og 
nymaling. En ny 1939 konstaterede ældre farver 
og indskrifter, der var dårligt overført, og som nu 
søgtes korrigeret. Da som nu hang epitafiet på 
midtskibets østligste pille, hvilket meget vel kan 
være dets oprindelige plads.
 6) (Fig. 144), 1616, over Hans Palvdanvs (Kjær) 
kongelig majestæts maler og Anne Andersdater 
hans kære hustru (jf. s. 660).299 De døde begge 
saligt 1590 og »huiler hervnder en glædelig op-
standelse ventendis«. Indskriften afsluttes på la-
tin: »Parentib(us) b(ene) m(erentibus) Filius 
Anth(onius):g(ratus):posuit« (Opsat af den tak-
nemmelige søn Anthonius for sine velfortjente 
forældre) og er signeret »W.P.T. 1616« for Villads 
Pedersen Trellund, skoleholder i Ribe.
 Lille tavle i form af en indmuret sort marmor-
agtig kalksten, 23×21,5 cm, hvorpå Villads Pe-
dersen Trellund har ætset indskriften med ver-
saler og kursiv (latinen). Indskriften er smykket 
med arabesker og optrukket med gult.

Fig. 142. Epitafi um nr. 5, o. 1607, over kongelig maje-Epitafium nr. 5, o. 1607, over kongelig maje-
stæts kornskriver på Koldinghus Tyge Nielsen og hans 
hustru Maren Pedersdatter (s. 736). Foto AM 2006. 
– Sepulchral tablet no. 5, c. 1607, to the Royal Grain Clerk 
at Koldinghus Tyge Nielsen and his wife Maren Pedersdatter.
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 Placeringen fremgår ikke entydigt 1731, men 
1848 sad epitafiet i den søndre kormur.66 Her er 
den genindsat i det nuværende kor, hvor den fin-
des på vestsiden af den midterste pille i sydsiden.

 7) (Fig. 145), o. 1616, over Pouel Iensen råd-
mand i Kolding, †27. sept 1572 63 år gammel 
(jf. †gravsten nr. 1). Lille tavle af sort marmor-
agtig kalksten med ætset kalligrafisk versalskrift, 

Fig. 143. Epitafium nr. 5, o. 1607, udsnit af maleriet med Tyge Nielsen og hans familie (s. 736, jf. fig. 142). Foto AM 
2007. – Sepulchral tablet no. 5, c. 1607, detail of the painting showing Tyge Nielsen and his family.
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signeret »WPTR 1616« for Villads Pedersen Trel-
lund. Over gravskriften en malet fremstilling af 

den opstandne Kristus, der kantes af det latinske 
skriftsted: »Iohan(nes) xi xxv. Ego sum resvrrec-
tio et vita« (Jeg er opstandelsen og livet). Kristus, 
der står på sarkofagen med højre hånd løftet vel-
signende, bærer kort lændeklæde og en flagrende 
gul kappe.
 Stenen fandtes 1848 på den nordre sidemur i 
koret.66 Nu opsat midt på korets nordvæg.
 8) (Fig. 146), o. 1619, over »erlig oc velact« 
mand Owte Gregersön fordum rådmand her i 
Colding, †13. aug. 1604. Lille tavle i form af en 
sort marmoragtig kalksten, 28×26 cm, med æt-
set indskrift og et malet Opstandelsesbillede, der 
i det øvre højre hjørne er signeret »WP 1619« for 
Villads Pedersen (Trellund). Gravskriftens versa-
ler fordeler sig omkring Kristusfiguren, der for-
oven indfattes af et latinsk skriftsted med kursiv: 
»Ego sum resurrectio et vita. Joh. XI (,25)« (Jeg 
er opstandelsen og livet). Kristusfigurens farver 
er slidte, hudfarven er lys, det korte lændeklæde 
hvidt og den flagrende kappe forgyldt.
 Provst Bakke oplyser 1755, at tavlen da havde 
plads ‘over de to høreres stol ved korets sydsi-
de’.120 1848 nævner Fyhn den ‘på nordre sidemur 

Fig. 144-145. Epitafier med ætsede indskrifter, signerede af Villads Trellund, Ribe, 1616. 144. Nr. 6 over kongelig 
majestæts maler Hans Paludanus og hans hustru Anne Andersdatter (s. 736). 145. Nr. 7 over Poul Jensen, rådmand i 
Kolding (s. 737). Foto AM 2006. – Sepulchral tablets with etched inscriptions, signed by Villads Trellund, Ribe, 1616. 144. No. 
6 to Royal Painter Hans Paludanus and his wife Anne Andersdatter. 145. No. 7 to Poul Jensen, alderman in Kolding.

Fig. 146. Epitafium nr. 8, 1619, over Otto Gregersen, 
rådmand i Kolding. Signeret af Villads Trellund, Ribe 
(s. 738). Foto AM 2006. – Sepulchral tablet no. 8, 1619, 
to Otto Gregersen, alderman in Kolding. Signed by Villads 
Trellund, Ribe.
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i koret’,66 og her findes den stadig, indmuret i det 
nuværende kors vestre pille, på østsiden.
 9) (Fig. 147), o. 1625, over salig Svend Knvd-
søn »som glædelig hensoff i Herren« den 2. marts 
1625. Sort marmoragtig kalksten, 56×56 cm, 
med gylden, påmalet versalskrift. Under grav-
skriften ses ved siderne små initialskjolde for den 
afdøde (»SK«) og for den ikke omtalte hustru 
(»KN« med det for kvinder karakteristiske Jesu-
monogram). Over gravskriften er malet en vel-
bevaret fremstilling af Jesus på korset, der kantes 
af et latinsk skriftsted: »Ioh. xv. v12. Hoc est præ-
ceptvm mevm vt diligatis alii alios provt dilexi 
vos. Ibid: v.13. Maiorem charitatem nvllus habet 
qvam istam, vt qvispiam animam svam deponat 
pro amicis svis« (Joh. 15,12: Dette er mit bud, 
at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket 
jer. Sammesteds v. 13: Større kærlighed har ingen 
end den at sætte sit liv til for sine venner).
 Epitafiet slutter sig i udformningen til Villads 
Trellunds (nr. 6, 7, 8), men er ikke så raffineret og 
sikkert udført. Da epitafiet også er noget yngre 
end de af Trellund signerede, må det formodes 
udført af en dygtig lokal efterligner.300 1731 
fandtes stenen ved siden af nr. 12 ved søndre si-
deskibs østvæg, og 1848 havde det plads i korets 
nordre sidemur.66 Nu indmuret sammesteds i det 
nuværende kor.
 10) (Fig. 148), 1643, over Iens Rasmussen for-
dum borger i Kolding i 30 år. Han levede i ægte-
stand med Inger Nielsdatter i 26 år, †2. aug. 1618, 
66 år gammel, »hannem til erlig amindelse hafver 
hans forne efterleevende høstrv ladet denne mo-
nument bekoste an(n)o D(omi)ni 1643«.
 Kalkstensepitafium i bruskbarok med ottesidet 
skriftfelt. Over selve gravskriftens let fordybede 
og forgyldte versaler læses som overskrift »DS« 
og derunder med gylden fraktur skriftstedet: 
»Ioh xi 25-26 Jeg er opstandelsen oc Lifuet …«. 
Skrifttavlen kantes af en bølgevulst og omkranses 
af velhugget bruskværk. Heri ser man tre engle, 
de to ved siderne, den tredje som et stort ho-
ved midt over skrifttavlen. Forneden har en lille 
konsol båret kranium og knogler (nyligt stjålne), 
mens der allernederst titter et djævelsk hoved 
frem (fig. 149). Endelig krones epitafiet af den 
opstandne Kristus, der hæver sin højre hånd vel-

signende, mens den venstre nu har mistet sejrsfa-
nen. Denne figur er af hvidt marmor og må være 
genbrugt fra en anden sammenhæng.
 Bruskværket har rester af en original partiel 
staffering med forgyldning og røde englekinder 
på en bund, der nu fremtræder mørkegrå. Epita-
fiet hænger nordligst på Søndre Kapels vestvæg, 
formentlig dets oprindelige plads. 301

 11) (Fig. 150), o. 1659, over Peder Udsen, for-
dum rådmand, kirkeværge og handelsmand i 
Colding, †1659, nu ‘her neden for begravet’ (jf. 
†lukket begravelse nr. 3). Tavlen er opsat af hans 
efterladte hustru Dorthe Peders Daater og hen-
des børn ‘ham til en hæderlig amindelse’.
 Epitafiet, der domineres af et stort fladrundbu-
et malerifelt, mangler nu sit hængestykke, hvorpå 
gravskriften må have været at læse; den kendes i 
afskrifter.302 Maleriet hviler på en halvrund plint 
med flammelister og to kvindehoveder yderst. 
Det kantes af brede fyldingspilastre med flam-
melister, der foroven løber ud i arkadeformede 
bruskmasker. Det forholdsvis spinkle bueslag be-
står af bølget bruskværk og krones af en konsol, 
hvorpå tre ansigter med salighedssmil (de afdøde) 
ser ned fra skyerne (fig. 151).

Fig. 147. Epitafium nr. 9, o. 1625, over Svend Knudsen 
og hans hustru »KN« (s. 739). Foto AM 2006. – Sepul-
chral tablet no. 9, c. 1625, to Svend Knudsen and his wife 
»KN«.
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Fig. 148. Epitafium nr. 10, 1643, over Jens Rasmussen, ‘borger i Kolding i 30 år’ og hans hustru Inger 
Nielsdatter (s. 739). Foto AM 2007. – Sepulchral tablet no. 10, 1643, to Jens Rasmussen, ‘citizen of Kolding 
for 30 years’ and his wife Inger Nielsdatter.
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 Træet står afrenset og lakeret, og på plinten er 
med gyldne versaler skrevet et lille gravvers, der 
er oprindeligt, men som nu fremtræder nymalet:

»Min undfangels er bedrøvelig,
min føtzel smert(elig) og sørgelig,

mit lefnet er arbeydsomlig,
mit endeligt ævig salig«.303

Maleriet, i olie på træ, viser de afdøde stående sti-
ve, alvorlige og mørkklædte, bagest Peder Udsen 
og Dorthe Pedersdatter, han med fem drengebørn 
foran sig, hun med seks pigebørn. Handelsman-
den, der har skulderlangt hår og et måtteagtigt 
hageskæg, bærer hvid krave og holder med sin 
venstre hånd et par handsker foran livet, mens 
han som en gestus lægger højre hånd på den æld-
ste søns skulder. Dorthe Pedersdatter, med kri-
get hue og opstående krave, holder en bog i sine 
foldede hænder. Fire af børnene er vist levende 
og er klædt nogenlunde som forældrene, de syv 
øvrige har alle været døde, da maleriet udførtes. 
Af disse er tre fremstillet som børn i hvide klæ-
der, mens fire dødfødte ligger svøbte på puder i 
billedets forgrund.

 Epitafiet er tilskrevet Middelfart-billedskæreren 
Hans Bang (jf. epitafierest nr. 2 og epitafium nr. 1 
i Roeds og Riis’ Kapel).304 Det hang formentlig 
på sin oprindelige plads 1731, da det fandtes ‘over 
borgmesterens stol’, dvs. østligt på midtskibets 
sydvæg.120 1848 havde epitafiet en tid hængt i 
sakristiet, men var nu ophængt i den niche, hvori 
‘døbefonten stod tilforn’,66 altså øjensynligt i den 
gamle sidealterniche (foran dåbsmaleriet?). Snart 
herefter har epitafiet fået sin nuværende plads på 
tårnrummets nordvæg.
 Mens en konservering 1976 kun omfattede 
træværket, tog man sig 1999 af maleriet, hvis 
mange overmalinger fjernedes. Da det originale 
herunder fremtrådte tyndt, var det nødvendigt at 
tilsætte en vis retouche.
 12) (Fig. 152), 1729, over Ancher Anchersen 
(†1701), ejer af Laage (Sindbjerg Sogn), teolo-
gisk doktor og biskop i Ribe (jf. †lukket begra-
velse nr. 10). Berømmet ledede han som rektor 
Kolding Skole i 15 år, i ni år var han førstepræst 
og provst for menigheden i Kolding. Han fulgte 
Frederik IV som skriftefader og hofprædikant, da 
kongen i sin ungdom berejste Europa. Herefter 

Fig. 149. Djævlehoved, detalje af epitafium nr. 10, 1643 (s. 739, jf. fig. 148). Foto AM 
2007. – Devil’s head, detail of sepulchral tablet no. 10, 1643.
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var han bisp i Ribe i otte år. Han bistod som 
tredje ordinator ved Frederik IV’s kongesalving 
på Frederiksborg Slot 15. april 1700. Først æg-
tede han Maren Pedersdatter og fik med hende 
fire sønner og fire døtre. Anden gang ægtede han 
Anna Obling, ejer af Laage, †juni 1701 i Ribe, 57 
år gammel. Dette minde har de utrøstelige børn, 

som endnu lever, Mathias, Dorothea og Anna 
Margareta Anchersen, sat over en dybt savnet far.
 Det ualmindelig fine barokepitafium er af hvidt 
og sort marmor. Skrifttavlen er af sort marmor 
og har form af et firpas i vekslende kantede og 
buede former. Af den latinske indskrift, med ind-
huggede versaler, gives her et uddrag:

Fig. 150. Epitafium nr. 11, o. 1659, over Peder Udsen, rådmand, kirkeværge og handelsmand i Kolding (s. 739). Foto 
AM 2007. – Sepulchral tablet no. 11, c. 1659, to Peder Udsen, alderman, churchwarden and merchant in Kolding.
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Memoriam immortalis præsulis acerbe recolunt
Non modo templa, scholæ et Ptochotropia 

Dioeces(is) Rip(ensis)
Qvorum commodo invigilaverat inconnivus;
Verum orbis literatus cujus decori excubuerat

Pietatis, integritatis virtutumqve omnium
Exemplum inimitabile.

(Ikke blot Ribe Stifts kirker, skoler og hospitaler, 
hvis tarv han havde våget over, plejer smerteligt 
mindet om den udødelige leder og biskop, men 
det gør også den lærde verden, hvis hæder han 
havde vogtet som et uforligneligt forbillede på 
fromhed, retskaffenhed og alle dyder).305

 Skrifttavlens indfatning, af hvidt marmor, består 
af en profilramme, der kantes af akantusløv med 
to englehoveder og nederst et laurbærkranset og 
vinget dødningehoved (fig. 135). Over skrifttavlen 
findes en konsol med det Anchersenske våben (et 
anker), der flankeres af akantusvolutter med våbe-
ner, som må tilhøre hans hustruer.306 Epitafiet kro-
nes af en gesims, hvorpå der sidder en putto, som 
bærer en nedadvendt fakkel og en lille medaljon 
med den afdødes malede portræt (fig. 153).

 Epitafiet må tilskrives en af den nederlandske 
billedhugger Thomas Quellinius’ efterfølgere i 
hovedstaden, hvis hovedværker er de kongelige 
sarkofager i Roskilde Domkirkes højkor; snarest 
måske Christian Conrad Gercken. Ancher An-
chersens lig blev 1701 nedsat i koret, og 1729 
lod hans arvinger et ‘marmorepitafium’ udføre og 
opsætte ved hans begravelse (†lukket begravelse 
nr. 10).15 Epitafiet hang 1731 og 1848 på korets 
nordvæg sammen med de øvrige Anchersen-
monumenter.302 1858 blev det flyttet til Nordre 
Kapels nordvæg, østligst (jf. fig. 106). Siden 1908 
overfor på Søndre Kapels sydvæg, østligst.
 13) (Fig. 154) 1770, over Mathias Anchersen, 
tidligere biskop i Ribe (jf. †lukket begravelse 
nr. 10). Han blev født i Kolding 16. marts 1682, 
hans far var Ansgario (Anker) Anchersen, biskop 
i Ribe (jf. nr. 12), hans mor, »en pryd for sit køn«, 
Maria Petræa (Maren Pedersdatter). Fra 1701 til 
1706 ledede han som rektor skolen i Frederi-
cia. Derfra drog han til udlandet i den hensigt at 
skaffe sig videnskabelig dannelse og vendte hjem 
velbevandret i fremmede sprog. Herefter var han 

Fig. 151. Salige frelste, udsnit af epitafium nr. 11 over Peder Udsen (s. 739, jf. fig. 150). Foto AM 2007. – Blissfully 
smiling saved souls, detail of sepulchral tablet no. 11 to Peder Udsen.
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Fig. 152. Epitafium nr. 12, 1729, over Ancher Anchersen, biskop i Ribe (s. 741). Foto 
AM 2006. – Sepulchral tablet no. 12, 1729, to Ancher Anchersen, Bishop of Ribe.
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i 11 år professor i lavere matematik ved Køben-
havns Universitet, og han »gav prædikestolen liv 
og sjæl« som præst ved Tårnby Kirke i seks år, ved 
Trinitatis Kirke i fem år. Til sidst blev han i året 
1731 biskop i Ribe og døde i embedet 26. febr. 
1741. Han var gift to gange, far til 13 børn og 
bedstefar til fire børnebørn. Han var sin families, 
sit stifts og den lærde verdens og alle godes attrå. 
Justitsråd Anchersen i København lod epitafiet 
opsætte i koret 1771 til minde om sin fader bi-
skop Mathias Anchersen.15

 Af den stærkt rosende latinske indskrift citeres 
her et uddrag:307 »Ad exteros tanqvam ad mer-
caturam bonarum artium Profectus non inanis 

rediit, Sed variis eruditionis generibus Imprimis 
litteratura, Hebraica, Rabbinica Syriaca Arabica, 
Persica Turcica Instructissimus« (Han drog ud til 
fremmede egne som til en videnskabernes mar-
kedsplads og vendte ikke tomhændet tilbage, 
men særdeles velbevandret i forskellige slags lær-
dom, først og fremmest hebraisk, rabbinsk, syrisk, 
arabisk, persisk og tyrkisk litteratur).
 Det nyklassicistiske epitafium, der skyldes Jo-
hannes Wiedewelt,308 er udført i sort marmor 
med ramme af hvidt italiensk marmor. Tavlen 
har indhugget versalskrift og afsluttes foroven af 
et felt med akantusløv. Postamentet smykkes af 
guttæ og en krans af cypresser, sidestykkerne af 

Fig. 153. Detalje af Ancher Anchersens epitafium (nr. 12) med hans miniatureportræt (s.743, jf. fig. 152). Foto AM 
2007. – Detail of Ancher Anchersen’s sepulchral tablet (no. 12) with his miniature portrait.
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Fig. 154. Epitafium nr. 13, 1770, over Mathias Anchersen, biskop i Ribe. Arbej-
det skyldes Johannes Wiedewelt (s. 743). Foto AM 2006. – Sepulchral tablet no. 
13, 1770, to Mathias Anchersen, Bishop of Ribe. By Johannes Wiedewelt.
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Fig. 155. Epitafium nr. 14, 1786, over Joachim Anchersen, konferensråd og assessor i Hø-
jesteret (s. 748). Udført af Johannes Wiedewelt. Foto AM 2006. – Sepulchral tablet no. 14, 
1786, to Joachim Anchersen, state counsellor and Supreme Court Judge. By Johannes Wiedewelt.
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rosetter, og den rigt profilerede gesims krones af 
en egeløvskrans med slægten Anchersens våben; 
under våbenet ligger korslagte fakler.

 Epitafiets oprindelige plads var sammen med de 
øvrige Anchersen-monumenter på korets nord-
væg.302 Nu hænger det i Søndre Kapel midt på 
sydvæggen.
 14) (Fig. 155), 1786, over J. Joachimus (Joa-
chim) Anchersen, Mathias’ søn og Anchers søn-
nesøn (jf. nr. 12-13 og †lukket begravelse nr. 10), 
hans kongelige majestæts konferensråd og assessor 
i Højesteret, *3. nov. 1721, †21. nov. 1785. Den 
latinske indskrift afsluttes med en sentens, der har 
karakter af valgsprog, og som spiller på våbenets 
ankermotiv og dets betydning af symbol på håb:

»Spes confisa Deo
Nvnqvam confvsa Recedit«

(Det håb, der stoler på Gud, viger aldrig usik-
kert tilbage). Det klassicistiske epitafium, af hvidt, 
grønt og blåt marmor, skyldes Johannes Wie-
dewelt, hvis tegning dertil endnu findes (fig. 
156).308 Storfeltet har oval indskrifttavle med ind-
huggede versaler, der flankeres af store fasces til 
markering af afdødes virke i Højesteret. Hænge-
stykket har en bred konsolbåret gesims, der bærer 
en urne med den afdødes portræt i form af en 
forgyldt medaljon, 8,5×7 cm. Denne medaljons 
tilstedeværelse er det eneste træk ved epitafiet, 
der ikke er nøje i overensstemmelse med tegnin-
gen. Øverst rummer topgavlen det Anchersenske 
våben og krones af en forgyldt lampe.
 Epitafiets gamle plads var på korets nordvæg 
over begravelsen. 1858 flyttedes det til Nordre 
Kapels nordvæg, vestligst (jf. fig. 106). Siden 1908 
overfor på Søndre Kapels sydvæg, vestligst.
 15) (Fig. 232). O. 1804, over Elisabeth Iunghans 
af Iust, *13. okt. 1730, †14. nov. 1804. Hun var 
moder til 16 børn, af hvilke 13 overlevede hende 
tillige med hendes kære mand justitsråd Hans 
Iunghans.309 Klassicistisk marmortavle, 112×98 
cm. Skriftfeltet, af gråt marmor, har indhugget 
versalskrift over en roset med omkransende slan-
ge som evighedssymbol. Feltets indraming er af 
hvidt marmor. Det kantes af spinkle sidestykker 
med bladværk, forneden afslutter en plint med 
guttæ, foroven en profileret gesims. Epitafiets 
gamle plads var over graven i kirkens våbenhus,66 
altså i tårnrummet. Ophængt på Søndre Kapels 
østmur, sydligst.

Fig. 156. Johannes Wiedewelts tegning til Joachim An-
chersens epitafium 1786 (nr. 14, s. 748, jf. fig. 155). 
I Danmarks Kunstbibliotek. – Johannes Wiedewelt’s dra-
wing for Joachim Anchersen’s sepulchral tablet, 1786.
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EPITAFIERESTER

1) (Fig. 157), o. 1600, over ukendte. Bevaret er 
en kalkstenstavle, 65×83 cm, med en kartouche 
af rulleværk, der holdes frem af to flankerende 
putti. Midt i kartouchen en medaljon med den 
opstandne Kristus (tv.) og et hjerte med gennem-
borende pil, vel de afdødes mærker. Stykket, der 
kan have haft en funktion som topgavl, står med 
delvis staffering i brunt og gråblåt af uvis alder. 
Opsat på Søndre Kapels østvæg, sydligst.309

 2) (Fig. 158) o. 1670, over ukendte, tilskrevet 
billedskæreren Hans Bang i Middelfart (jf. epi-
tafium nr. 11).304 Bevaret er det brede topstykke, 
93×174 cm. Det er lodret tredelt og har viltre 
bruskvinger med stort englehoved samt en halv-
rund gesims med frise af treblade. Af felterne, der 
kantes af flammelister, er de ydre glatte, mens 
midtfeltet rummer en højoval medaljon med vel-
skåret relief af Kristus i Dødsriget. Kristus står på 
den ene sønderbrudte helvedesport med Adam 
og Eva bag sig og rækker sin venstre hånd frem 
til de øvrige frelste, som bryder ud i lovprisning. 

Øverst raser djævlene. En sejrsfane i Kristi højre 
hånd er udført som et Dannebrog af pastor Anker 
Sølling (i 1970’erne).
 Træværkets bemaling er hovedsagelig en broget 
nymaling ved Aage Sørensen fra en istandsættelse 
1980. Relieffet har dog til dels gamle eller oprin-
delige farver, således gyldne gevandter og hvidlig 
karnation. Ophængt på vestvæggen i tårnrum-
met.
 3) Formentlig fra et †epitafium stammer en 
*Kristusfigur af egetræ (fig. 159), o. 1675, der i 
så fald har dannet topfigur på et ret stort monu-
ment.310 Figuren, 80 cm høj, er fremstillet halvt 
stående, halvt siddende med sine fødder på jord-
kloden. Han har langt hår og skæg, er løst dra-
peret i et klæde og bærer i den fremrakte højre 
hånd et stort rigsæble. Venstre hånd er nu tom, 
men har formentlig båret en sejrsfane. Ryggen 
er udhulet. Ældre, muligvis oprindelig bemaling. 
Hudfarven er naturlig, hår og skæg brunt, klædet 
rødt med gyldent foer, æblet blåt. Figuren var op-
sat i sakristiet, indtil den 1893 kom til Museet på 
Koldinghus (inv.nr. 681).311
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Fig. 157.  Formodet epitafierest, nr. 1, o. 1600 (s. 749). Foto AM 2006. – Presumed remains 
of sepulchral tablet (no. 1), c. 1600.

EPITAFIER · EPITAFIERESTER
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Turesen), †ottendedagen efter sin mand, samt de-
res søn Johannes Paludans (Kjærs) hustru Maria 
Kneus, †12. febr. 1582, 25 år og tre måneder gam-
mel efter fire års ægteskab.313 Borgmesterparrets 
gravskrift afsluttedes med ordene: »Opsat af de 
sørgende børn som bevis på deres taknemlighed«, 
Maria Kneus’ gravskrift med disse ord: »Johannes 
Sørensen Paludan bragte mod sit ønske dette æg-
teskabets, kærlighedens og troskabens sidste offer 
til Maria Kneus, den anden halvdel af sin sjæl«.302

 Epitafiet rummede en række gravvers og reli-
giøse sentenser:

»O! ossa arida, audite verbum Jehovæ!
Vitæ principium fletus, medium labor
et mors terminus, hac spreta, quære

homo regna dei!«

(I, indtørrede ben, hør Jehovas ord! Livets begyn-
delse er gråd, midten er slid og døden enden. Lad 
hånt om den, menneske, og søg Guds rige).
 En græsk sætning: »Du, der er et menneske, husk 
den fælles skæbne« dannede øjensynligt overskrift 
til et vers, som var forfattet af den blinde ægte-
mand over Maria Kneus:

Fig. 158. Epitafierest nr. 2, o. 1670, over ukendte (s. 749). Foto AM 2007. – Remains of sepulchral tablet (no. 2), c. 1670, 
to unknown deceased.

†EPITAFIER

1) O. 1577, over den dyderige fru Magdalena, 
enke efter den højlærde læge, salig Thomæ Ze-
geri (Thomas Zeger). Efter at have ført et ærligt 
kristeligt liv sov hun ind i Kolding 16. jan. i år 
(15)77 i sin alders 68. år med en forudgående 
bekendelse af sin kristne tro, som hun var dybt 
forankret i. Hun var erfaren i astronomien, og, 
fordi hun skrev almanak, blev hun spurgt af sin 
skriftefader, hvad hun mente derom. Det frem-
gik, at hun ikke havde nogen meninger, der var 
imod hendes kristne tro. Indskriften, på tysk, føl-
ger her gamle afskrifter. I forbindelse med den 
seneste, Fyhns fra 1848, oplyses det, at der var tale 
om en stor sort tavle, ‘som i ældre tider skal have 
været ophængt i sakristiet’.312

 2) O. 1582, sat og forfattet på latin af rektor 
Johannes Paludan (Kjær) over sine slægtninge 
(forældre og ægtefælle): borgmester og leder af 
den kongelige told Søren Paludan (Kjær) Ri-
ber, i 33 år dyrker af fromheden og den lærde 
humanisme, †23. marts 1582, hans hustru Anna, 
den berømmelige datter af Knud Tagesen (eller 
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»Qvæ tulit immensas patienter fæmina curas
 Ossibus hac sacris juncta qviescit humo.
Corpore parva qvidem, pretiosa mente Maria
 Nomine, re dulcis, nemini amara fuit.
Imprimis caro studuit placuisse marito,
 Qvem tribus ut vidit mensibus incolumem
Mox oculis captum, fortunam in utramq(ue) parata,
 Qvod pietas jussit, ducere sustinuit.
Se sociam præstans vitæq(ue) levamen acerbæ
 Heu! Qvam sæpe bonis sors miseranda venit!
Debilitata nimis post partum casta secundum,
 Astra subit, Christo sponsa futura suo«

 Ifølge Jacob Ørsted var epitafiet 1731 anbragt i 
koret på opgangen til prædikestolen.120 Epitafiet 
må være kasseret med prædikestolens nedtagning 
1823.314

 3) 1599, over apoteker Herman Reiminge (Rei-
minck), barnefødt i Coesfeld (Koesfeld, West falen), 
†26. juli (1598), og hustru Margreta, †1635. Epi-
tafiet, der bar årstallet »1599«, fandtes i korets 
nordside over rektors stol.120

 4) 1606 blev Anders Madsens tavle opsat i hans 
begravelse.15

 5) O. 1623, over Anker Mogensen (†1618) og 
hans hustru Elsa (jf. gravsten nr. 12 og †lukket 
begravelse nr. 2). Hendes søn, sognepræst og kir-
keværge Poul Poulsen gav 1623 100 dlr. til kirken 
og skolen og fik tilladelse til at opsætte en tavle til 
forældrenes ihukommelse.15

47*

†EPITAFIER

Fig. 159. *Kristusfigur, o. 1675, formodet epitafierest 
nr. 3 (s. 749). I Museet på Koldinghus. Foto AM 2007. 
– *Figure of Christ, c. 1675, presumed remains of sepulchral 
tablet (no. 3).

(En kvinde, der tålmodigt har båret umådelige 
sorger, hviler i denne jord sammen med de hel-
lige ben. Lille af skikkelse, men kostbar af sind var 
hun, Maria, sød af navn, og af gavn var hun aldrig 
bitter mod nogen. Først og fremmest søgte hun 
at behage sin kære ægtemand, som hun havde 
set uskadt i tre måneder, men som snart mistede 
synet. Dog var hun beredt på begge skæbner og 
giftede sig med ham, som fromheden krævede 
det, hvorved hun viste sig som en fælle og en 
støtte i en bitter tilværelse. Ak hvor ofte får ikke 
de gode en sørgelig skæbne. Alt for medtaget ef-
ter sin anden fødsel steg den dydige frue til him-
mels, hvor hun skal blive Kristi brud).
 Følgende indskrift tolkede ægtemanden Johan-
nes Kjærs tanker: »Si qvod in rebus humanis ma-
xime exoptabam, contigisset, vel ut pro te, conjux 
desideratissima, mortem oppetissem, vel ut saltem 
morienti associatus fuissem, cum autem tuis fi-
nem imposuerit Deus malis, felicitatem, qvam 
consecuta es, tibi non invidebo, sed meas miser 
ærumnas tantisper deplorabo, qvoad ossibus hi-
sce tuas ad exuvias collectis, uterq(ue) perpetua 
in coelis beatitudine perfruemur: Æternum vale, 
tuiq(ue) læto desiderio flagrantem expecta« (Hvis 
blot det var gået, som jeg allermest håbede i det 
menneskelige liv, enten jeg var død for din skyld, 
min allerkæreste hustru, eller jeg i det allermind-
ste havde fulgt dig i døden, men da nu Gud har 
gjort en ende på dine lidelser, vil jeg ikke mis-
unde dig den lykke, du har opnået, men begræde 
mine kvaler, lige indtil disse ben bliver forenet 
med dine jordiske rester, og vi begge kan nyde 
den evige lyksalighed i himlen. Lev vel for evigt 
og afvent den, der brænder af lykkelig længsel 
efter dig).302
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 6) O. 1641, over Henrich Splet (jf. dåbsmaleri), 
fordum slotsskriver på Colding Huus og råd-
mand her i Kolding, †1641, 88 år gammel, og 
hustru Dorothea Lyderdatter, †1609. Hang 1731 
‘på muren sønden næst ved prædikestolen’.120

 7) O. 1654, over Elline Sørensdatter, †1654, 22 
år gammel. Tavlen omtales 1848 som et lidet træ-
monument ‘bag korsdøren’.66

GRAVSTEN

1) (Fig. 160), o. 1466, over den adelige Andre-
as Ebbison (Anders Ebbesen (Galt)) (†o. 1466). 
Grå kalksten, øvre halvdel afbrudt, nu 99×142 
cm, omløbende latinsk indskrift i reliefminuskler: 
»… andreas ebbison nobilis denimo (sic) orate 
de[um] …« (… den adelige Anders Ebbesen … 
bed til Gud …). I stenens midte ses en rest af et 
skråtstillet våben, og i de tilbageværende hjørner 

er forarbejde til medaljoner. Den bevarede del 
af stenen blev 1705 solgt som markeringssten til 
»RNB« og »KBD« og igen 1730 til »PSS«, hvis 
initialer og årstal synes påført stenen efter dens 
midtdeling.315 Gravstenen er rejst imod korets 
sydøstlige væg.
 2) (Fig. 161), o. 1540, efter al sandsynlighed 
over Hans Johansen Lindenov til Fovslet, Ødis 
sogn, †o. 1535 og hans hustru Berete (Eriksdatter 
Rosenkrantz). Lys kalksten, 242×150 cm, stærkt 
slidt, med det afdøde par stående i fuld figur og 
rester af tysk randskrift med indhuggede versa-
ler: »… Got signe dic Frve Berete …« (… Gud 
velsigne dig fru Berete …). Parret står under en 
svagt perspektivisk arkade, let vendt imod hinan-
den. Han er iført fuld pladerustning med åbnet 
visir og holder med begge hænder et tohånds-
sværd foran sig, så spidsen peger ned i jorden. 
Hustruen, der har underarmene samlede foran 

Fig. 160. Gravsten nr. 1, o. 1466, over Anders Ebbesen Galt (s. 752). Foto AM 2006. – Tombstone no. 1, c. 1466, of 
Anders Ebbesen Galt.
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livet, er iført en fodsid, langærmet kjole med høj 
hals og pufærmer. Den kunstfærdige frisure, der 
er sat op med hårnet, danner tunge poser, og på 
hovedet bærer hun en elegant baret.
 I stenens hjørner ses de afdødes skråtstillede 
våbener af såkaldt tartsche-type. Kun våbenet ud 

for hustruens hoved kan måske identificeres som 
hendes Rosenkrantz-våben. Under parrets fød-
der ses en nu ulæselig skriftplade, bag hvilken der 
ligger et sjældent eksempel på en såkaldt transi, 
en dødning, der fremstiller den eller de afdøde 
som ormædte lig i graven.

†EPITAFIER · GRAVSTEN

Fig. 161. Gravsten nr. 2, o. 1540, sandsynligvis over Hans Johansen Lindenov til 
Fovslet (s. 752). Foto AM 2006. – Tombstone no. 2, c. 1540, probably of Hans Johansen 
Lindenov of Fovslet.
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 Stenen har et nært sidestykke i Ødis Kirke 
(Nørre Tyrstrup Hrd.), der er lagt over parrets 
søn Christoffer Johansen Lindenov og hans hu-
struer, og som utvivlsomt skyldes samme sten-
hugger.316 Kolding-stenen har ikke været kendt 
før 1976, da den fremkom under gulvarbejde i 
kirkens sydvestlige hjørne. Beliggenheden ved 
kirkens sydindgang kan have været bestemmende 
for stenens stærke slid; nu opsat imod nordre si-
deskibs østvæg.
 3) (Fig. 162), 1548, over Christophorvs Vrne 
de Søgaard (Christoffer Urne til Søgård). Latinsk 
versificeret indskrift: »Preclara de gente satvs 
Christophorvs Vrne de Søgaard parvo conditvr 
hoc tvmvlo« (Christoffer Urne til Søgaard, en 
mand af fornem slægt, gemmes i denne lille grav). 
Grå kalksten, 166×144 cm, med afdødes fædrene 
og mødrene våbener (Urne og Walkendorf) i en 
let perspektivisk arkade med bladværk i svikler-
ne.317 Våbnene står på en sarkofag, på hvis forside 
gravskriften er anført med indhuggede versaler; 
på låget læses årstallet »1548«. Gravstenen, der 
1731 lå i koret som nr. 5 ‘næst neden for alter-

foden’,120 blev 1772 aftegnet af Søren Abildgaard 
(fig. 163); nu opsat imod korets nordøstlige væg.
 4) O. 1550-1650(?), over ukendte. Grå kalksten, 
190×113 cm, helt udslidt og uden synlig ind-
skrift, men med enkelt rammelinje. Gravstenen 
ligger i søndre sideskib som nr. 7 fra øst.
 5) O. 1580, over »…nge…velsdatte…« (Inge(r) 
Povelsdatter?), †… okt. 1580, måske omtalt som 
en søster (stenen taler om »dattre«). Grå kalksten, 
afbrudt ved øvre højre hjørne, 153×105 cm, del-
vis udslidt indskrift med indhuggede versaler i 
hele stenens bredde. Foruden gravskriften læ-
ses: »fryct [Gud] oc [gør] ret forlad d[ig ikke på] 
mennisken«. I midten et bomærkeskjold med ini-
tialerne »PI«. Stenen ligger i kirkens nordvestlige 
hjørne.
 6) (Fig. 164), 1583, over ærlig og gudfrygtig 
mand Tames Marqvorsøn (Thomas Markvardsen), 
†15. jan. …, og hans hustru Elle Offersdater. Lyse-
grå kalksten, 203×109 cm, omløbende gravskrift 
udført med reliefversaler, der forbinder hjørneme-
daljoner med evangelisternes symboler og navne. 
Foroven ses »Matthevs« (tv.) og »Iohannes«, for-

Fig. 162-163. Gravsten nr. 3, 1548, over Christoffer Urne til Søgård (tv.) og samme gravsten efter tegning af Søren 
Abildgaard 1772 (s. 754). Foto AM 2006. – Tombstone no. 3, 1548, of Christoffer Urne of Søgård (left) and the same tomb-
stone after a drawing by Søren Abildgaard, 1772.
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neden »Markvs« (tv.) og »Lvkas«. Midt på stenen 
fremholder en engel i halvfigur et bomærkeskjold 
med de reliefhuggede initialer »T[M]«. Herun-
der et mindre bredrektangulært felt med indskrift 

i indhuggede versaler: »ieg ved at min gienløser 
hand lefver« (Job 19,25) og »Elle Offersdater«. Un-
der feltet det indhuggede, daterende årstal »1583«. 
Stenen ligger i nordre sideskib som nr. 5 fra øst.

Fig. 164. Gravsten nr. 6, 1583, over Thomas Markvardsen og hans hustru Elle Of-
fersdatter (s. 754). Foto AM 2006. – Tombstone no. 6, 1583, of Thomas Markvardsen 
and his wife Elle Offersdatter.
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 7) (Fig. 165), o. 1595, over velbyrdig Christian 
Ma[rckd](aner), †…0. nov. 1595 på Kolding[hus] 
i sin alders andet år (jf. epitafium nr. 2).318 Grå 
kalksten, øvre højre hjørne afbrudt, 162×82 cm, 
indskrift med indhuggede versaler inden for ram-
melinjer langs kanten. Under gravskriften ses det 
fædrene og mødrene våben i højovale medaljoner. 
Under våbnerne læses dette vers: »Her ligge mine 
been og hvile sig/ sielen leffver hoss Gvd i Hi-
merig/ mine vandringsdage fin[d]e snarlig ende/ 
betenck det samme kand dig ogsaa hende/ frygt 

derfaare Gvd og leff her saa/ dv kandst og ærens 
krvne faa«. Endvidere latinsk indskrift: »[Spes] mea 
est Christvs et in vita et in morte lvcrvm Phil I« 
(Kristus er mit håb og såvel i livet som i døden en 
vinding, Fil. 1,21)319 og »[s(acrum) p(iis) m(anibus)] 
f[i]liolo svo dvlc[i]ssi[mo in s]pem [laet]iss(imae) 
et gloriosiss(imae) resvrrectionis p(osuit)« (Helli-
get de fromme sjæle. Sat over sin kæreste lille søn 
i håb om en glædelig og ærefuld opstandelse).320 
Christian Markdanner blev på grund af faderen, 
lensmand Casper Markdanners bekostning af al-

Fig. 165-166. Gravsten nr. 7, o. 1595, over velbyrdig Christian Markdanner (tv.) og samme gravsten efter tegning af 
Søren Abildgaard 1772 (s. 756-57). Foto AM 2007. – Tombstone no. 7, c. 1595, of ‘wel-born’ Christian Markdanner (left) 
and the same tombstone after a drawing by Søren Abildgaard, 1772.
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tertavle m.m. begravet vederlagsfrit i koret.15 1731 
lå stenen i korets gulv som nr. 8 fra ‘alterfoden’.120 
1772 kunne antikvaren Søren Abildgaard aftegne 
stenen (fig. 166), der ifølge  Fyhn endnu lå på sin 
gamle plads. Herefter er stenen forsvundet, men 
er atter fundet 1969 under sakristiets gulv og nu 
opsat imod tårnrummets sydvæg. Stenens ene 
langkant har et profilfremspring, der antyder, at 
den er genbrugt og kunne have været en katolsk 
alterbordsplade (jf. †alterbord).
 8) O. 1600, over ukendte. Rødlig kalksten, 
183×105 cm. Indskriften i det højrektangulære 
skriftfelt er bortslidt. Stenens hjørner har rester 
af evangelistmedaljoner. Ligger i nordre sideskib 
som nr. 7 fra øst.
 9) O. 1600-25, over ukendte. Rødlig kalksten, 
209×126 cm. Indskriften på det højrektangulære 
skriftfelt er slidt bort. Forneden et mindre felt 
med to udslidte bomærkeskjolde. Stenens hjør-
ner har medaljoner med evangelisternes sym-
bolvæsener og deres navne i skriftbånd, foroven 
Mattæus (tv.) og Markus, forneden Lukas (tv.) og 
Johannes. Ligger i kirkens nordvestlige hjørne.
 10) O. 1600-1700, over ukendte. Lys grå kalk-
sten, 115×87 cm, udslidt, rester af indskrift med 
reliefversaler i højovalt felt. Stenen har spor af 
hjørnemedaljoner. Ligger i kirkens sydvestlige 
hjørne.
 11) (Fig. 167), o. 1615, over Iacob Hansøn 
Wyff (Jakob Hansen Viuf), †12. febr. 1615, i sin 
alders andet år. »Hans siell glæder sig vdi Hime-
rig med ale Gvds eng(l)e evindelig«. Grå kalksten, 
afbrudt foroven, nu 80×56 cm. Gravskriften er 
udført med indhuggede versaler under en enkel 
arkadebue. Herunder to bomærkeskjolde med 
forældrenes initialer, »[H]W« og »LID«.321 Hen-
des skjold bærer Jesumonogram. Stenens hjørner 
har forarbejde til kerubhoveder. Indmuret i den 
nordvestlige pilles vestside.
 12) (Fig. 168), o. 1625, over ærlig, forstandig 
mand Anker [Mogensen] fordum borg[mester], 
kgl. tolder og kirke[værge] i Kolding (jf. †epita-
fium nr. 5 og †lukket begravelse nr. 2), †… aug. 
1618 i sin alders 81. år, og hustru E[l]sa [Povels], 
†27. febr. 1625 i sin alders 90. år.322 Hun leve-
de 20 år i ægteskab med sin første mand, inden 
hun ægtede Anker Mogensen.323 Rødlig kalk-

sten, 226×140 cm. Højrektangulær tavle med 
indfattende rulleværk omkring slidt gravskrift i 
reliefversaler. Tavlen flankeres af to joniske søjler, 
oven på hvilke to basunblæsende engle holder 
en kartouche med tre bomærkeskjolde, forkræn-
kelighedssymbolerne kranium (tv.) og timeglas 
samt en latinsk indskrift i reliefversaler: »svrgite 
mortv[i] ad ivdic[ivm]« (Stå op I døde, kom til 
doms). Det midterste bomærkeskjold bærer Jesu-
monogram. Forneden holder to basunblæsende 
engle i hjørnerne ligeledes en skriftkartouche 
(helt udslidt). Ifølge regnskaberne bevilges det i 
1623, at der efter Elsa Povels’ død kunne lægges 
en sten over hendes og hendes mands grav; hun 
begravedes 3. marts 1625.15 Stenen lå i 1731 i ko-
ret som nr. 3 fra ‘alterfoden’; 1848 endnu i koret; 
nu i søndre sideskib som nr. 6 fra øst.302

 13) O. 1625, over ukendte. Grå kalksten, 
150×91 cm. Det helt udslidte skriftfelt har ram-

Fig. 167. Gravsten nr. 11, o. 1615, over Jakob Han-
sen Viuf, død i sit andet år (s. 757). Foto AM 2006. 
– Tombstone no. 11, c. 1615, of Jakob Hansen Viuf, died in 
his second year.
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melinjer langs kanten. Stenens hjørner, hvoraf 
tre er synlige, har medaljoner med evangelister-
nes symboler og navne med indhuggede versaler 
langs kanten. Foroven ses Mattæusenglen og det 
nederste af indskriften »S. Math…« (tv.) og det 
nederste af Markusløven, forneden Lukasoksen 
og en rest af indskrift: »S. L…«. Gravstenen ligger 
i Nordre Kapel ved indgangen fra kirkepladsen, 
anvendt som trappetrin.
 14) (Fig. 169), o. 1625-50, over ukendte. Rød-
lig kalksten, 120×70 cm. Stenen har flere brud-
linjer. Den helt udslidte højrektangulære skrift-
tavle med rulleværk flankeres af joniske søjler og 
krones over en gesims af den opstandne Kristus 
med sejrsfanen. Opstandelsesscenen indrammes 

af en trekløverbue og et kløverformet skriftbånd 
med reliefversaler: »s…re vita…«. I sviklerne for-
oven er der englehoveder og frugtbundter, og i 
de nedre hjørner, på søjlepostamenterne, to bo-
mærkeskjolde med rester af initialer: »I…« (tv.) 
og »…E«. Forneden findes en kartouche med en 
halvt liggende mand, der holder en skål i vejret 
(Lazarus?), samt indskrift med reliefversaler: »me-
mento mori« (husk på døden). Ligger i kirkens 
sydvestlige hjørne.
 15) (Fig. 170), o. 1625-50, over ukendte. Rød-
lig kalksten, afbrudt forneden, nu 159×113 cm. 
Den rektangulære tavle med udslidt reliefskrift 
har indfattende rulleværk og krones af den døm-
mende Kristus og to bedende, opstandne figurer, 

Fig. 168-169. Gravsten nr. 12, o. 1625, over borgmester, tolder og kirkeværge Anker Mogensen og hustru Elsa 
Pouls (tv.) samt gravsten nr. 14, o. 1625-50, over ukendte (s. 757-58). Foto AM 2006. – Tombstone no. 12, c. 1625, of 
the mayor, customs officer and churchwarden Anker Mogensen and his wife Elsa Pouls (left); and tombstone no. 14, c. 1625-50, 
of unknown deceased.
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alt under en trekløverbue, der bæres af to tilbe-
dende hermer ved skriftfeltets sider. I sviklerne 
foroven ses basunblæsende engle samt Mattæus-
englen (tv.) og Markusløven. Gravstenen ligger i 
nordre sideskib som nr. 4 fra øst.
 16) (Fig. 171), o. 1625-50, over ukendte. Lys grå 
kalksten, 208×112 cm, indskriften er helt slidt 
bort. Under en trekløverbue båret af to joniske 
søjler holder en engel i halvfigur en lille højrek-
tangulær skrifttavle med rulleværksindfatning. I 
stenens hjørner ses engle med basuner, forneden 
en medaljon og øverst et englehoved. Ligger i 
nordre sideskib som nr. 6 fra øst.
 17) (Fig. 172), o. 1631, over Jep Hansen (Bøg-
vad), fordum borgmester og kirkeværge i Kolding 
(jf. klokke nr. 2-3), †30. dec. 1631 i sin alders 76. 
år, og hustruen Magdalena Dystrup, †31. marts 
1635 i sin alders  år. »Gud give hannem med 
alle troe christne en herlig og glædefuld opstan-
delse med sin kære hustru«.323 Rødlig kalksten, 
232×144 cm. Den højrektangulære skrifttavle 
med indfattende rulleværk bærer indskrift med 
stærkt slidte reliefversaler. Tavlen flankeres af to 
joniske søjler med englehoveder, oven på hvilke 
der står basunblæsende engle; tilsvarende engle 
ses i de nedre hjørner. Foroven en rulleværks-
kartouche med udslidt indskrift og (yderst) for-
krænkelighedssymbolerne kranium og timeglas. 
Forneden et bredrektangulært felt med afrunde-
de ender, der rummer to bomærkeskjolde, hvor-
af det højre bærer et Jesumonogram; skjoldene 
flankeres af forkrænkelighedssymboler (krydsede 
knogler tv., krydsede graveredskaber th.). Stenen 
lå i 1731 i korets gulv som den første ‘næst neden 
for alterfoden’; 1848 endnu i koret;302 nu i kir-
kens sydvestlige hjørne.
 18) (Fig. 173), o. 1634, over hæderlige og 
højlærde Iens Søf[ren]søn, »scholem[ester] i sin 
feder[ene] by [C]o[l]ding som [i Herren] bortsof 
[31. m]arti ann[o 1634 i sin] alders [30. år]«. Grå 
kalksten, 185×101 cm, indskrift med reliefver-
saler. Foruden gravskriften læses: »Gvd kiender 
sine oc wil [fremkalde dem] til det [evige liv 
med] sine kiere [udvalde]«.323 Foroven i et lille 
bredrektangulært felt læses: »mors sceptra ligo-
nibvs æqvat« (Døden gør sceptre lige med hak-
ker). Et tilsvarende felt forneden udfyldes af to 

bomærkeskjolde, det højre med Jesumonogram. 
Stenens hjørner har medaljoner med evangeli-
sternes symboler og navne. Symbolvæsenerne ses 
som ‘brystbilleder’ over navnene, foroven »S. Ma-
thævs« (tv.) og Johannes, forneden Markus (tv.) 
og Lukas. Ifølge regnskaberne begravedes Jens 
Sørensen i ‘korsdøren’, altså i korindgangen.15 
Stenen lå 1731 i korets gulv som nr. 11 fra ‘al-
terfoden’ og 1848 endnu i koret;302 nu i kirkens 
sydvestlige hjørne.
 19) (Fig. 174), o. 1635, med latinsk indskrift 
over Paulus Paulinus Coldingius (Poul Poulsen 
Kolding, jf. †lukket begravelse nr. 2), sogne-
præst og rektor i Kolding, provst i Brusk Herred, 
†juni 1635, og hustruen Maria Canutia (Maren 
Knudsdatter), †1636. Kalksten, 171×103 cm. 
Højrektangulært indskriftfelt med latinsk ind-
skrift i reliefversaler inden for glat ramme. Un-
der gravskriften fortsættes: »be[lle] be[lla] gera[s 
bella corona datur]« (før krig, krig smukt, og du 
får en smuk krone), og dertil læstes endnu 1731 

Fig. 170. Gravsten nr. 15, o. 1625-50, over ukendte (s. 
758). Foto AM 2006. – Tombstone no. 15, c. 1625-50, of 
unknown deceased.
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et dansk mundheld: »haabet lider bider tider«.323 
Foroven et englehoved flankeret af forkrænkelig-
hedssymbolerne kranium, knogler og timeglas, 
forneden to bomærkeskjolde. Stenens hjørner 
har medaljoner med evangelisternes symboler og 
navne, foroven »S Matthevs« (tv.) og »S Marcvs«, 
forneden »S Lvcas« (tv.) og »S Iohannes«. Ifølge 
regnskaberne skete begravelsen foran altret.15 
Gravstenen lå i 1731 i korets gulv som nr. 2 ‘næst 
neden for alterfoden’;120 1848 lå den endnu i ko-
ret,66 nu i nordre sideskib som nr. 2 fra øst.
 20) (Fig. 175), o. 1639, over Maren Nelsdater 
Bøgvad, *1618 i Kolding, †1639, bortkaldet med 
sin livs frugt (dvs. død i barsel). I 2½ år levede 
hun i ægteskab med sognepræst Ancher Søren-
sen, hvem hun efterlod en lille søn. Ancher Sø-
rensen lod stenen bekoste. Mørkegrå kalksten, 
199×115 cm. Gravskriften er udført med relief-
versaler i højoval laurbærkrans, der krones af den 
opstandne Kristus med sejrsfanen. Omkring ham 
en skybræmme med fire englehoveder. Forneden 
ligger Jesus i den åbne grav med en engel ved 
hoved- og fodenden. Maren Nielsdatter Bøgvad 

blev ifølge regnskaberne begravet i koret, og efter 
lensmand Ernst Normands bevilling blev en sten 
lagt over hendes grav.15 1731 lå den i koret som 
nr. 4 fra ‘alterfoden’;120 nu opsat imod Søndre Ka-
pels sydvæg.
 21) (Fig. 176), o. 1640, over Lavrids Iensen, 
kgl. majestæts forrige mundkok, †7. april 1635 
på Koldinghus, 34 år gammel. Lys grå kalksten, 
205×145 cm, indskrift med indhuggede versa-
ler i hele stenens bredde. Under gravskriften ses 
midt på stenen en medaljon med et våbenskjold, 
der viser en mand på ryggen af en elefant. Om-
løbende indskrift: »Jeg ved at min Frelsere lefver 
…« (Job 19,25-26). Stenens hjørner har medaljo-
ner med evangelisternes symbolvæsener. Foroven 
ses Mattæusenglen (tv.) og Markusløven, forne-
den Lukasoksen (tv.) og Johannesørnen. ‘Mester 
Lauritz’ blev ifølge regnskaberne begravet veder-
lagsfrit i ‘det nye kapel’ (nordkapellet), hvor ste-
nen blev pålagt 1640.15 Nu rejst mod midtskibets 
søndre vestvæg.
 22) (Fig. 177), o. 1650, over »erlig act oc 
[vel]forstandig [mand], Hans Hans[en], [borger] 

Fig. 171-173. 171. Gravsten nr. 16, o. 1625-50, over ukendte (s. 759). 172. Gravsten nr. 17, o. 1631, over borgmester 
og kirkeværge Jep Hansen Bøgvad og hans hustru Magdalena Dystrup (s. 759). 173. Gravsten nr. 18, o. 1634, over 
skolemester Jens Sørensen (s. 759). Foto AM 2006-07. – 171. Tombstone no. 16, c. 1625-50, of unknown deceased. 172. 
Tombstone no. 17, c. 1631, of the mayor and churchwarden Jep Hansen Bøgvad and his wife Magdalena Dystrup. 173. Tombstone 
no. 18, c. 1634, of the schoolmaster Jens Sørensen.
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oc ofue[rformynder]« i Kolding, †27. juni [1650, 
41 år gammel].323 Kalksten, 152×99 cm. Grav-
skriften er udført med reliefversaler i en laurbær-
krans, der krones af den opstandne Kristus med 
sejrsfanen, stående på en lettere perspektivisk 
sarkofag. Kransens svikler udfyldes foroven af 
engle med palmeblade, forneden af forkrænke-
lighedssymbolerne timeglas og kranium, og ste-
nens hjørner har medaljoner med evangelisternes 
symboler og navne under medaljonerne, foroven 
»S. Matthævs« (tv.) og »S. Marcvs«, forneden »S. 
Lvcas« (tv.) og »S. Iohannes«. Mellem de nedre 
evangelistmedaljoner ses et bomærkeskjold med 
Hans Hansens initialer, »HHS«. Gravstenen lå 
i 1731 i den midterste gang som nr. 4;120 nu i 
søndre sideskib som nr. 5 fra øst.
 23) (Fig. 178), o. 1650, over ukendte. Rødlig 
kalksten, 179×118 cm. Over den helt udslidte 
højrektangulære indskrifttavle ses den opstandne 
Kristus med sejrsfanen omgivet af bruskværk, 
som danner en trekløverbue. Tavlen flankeres af 
joniske hermer i form af evangelisterne Lukas 
(tv.) og Johannes med deres symbolvæsener okse 

og ørn. I sviklerne foroven sidder de resterende 
evangelister Mattæus (tv.) og Markus med deres 
symbolvæsener. Stenens nedre del optages af to 
udslidte bomærkeskjolde i bruskværksindfatning, 
og i hjørnerne ses forkrænkelighedssymbolerne 
timeglas og kranium. Gravstenen ligger i søndre 
sideskib som nr. 2 fra øst.
 24) (Fig. 179), o. 1654, over hæderlig og vel-
lærd mand, Morten Søfrensøn, prædikant ved 
Kolding Hospital i 27 år, †18. aug. 1654, 59 år 
gammel, samt hans hustru Dorthæa Bertelsdat-
ter, †16 , »forventendis i haabit en glædelig oc 
ærefvld opstandelse den Herren dennem med alle 
troendis vil forlenne«. Rødlig kalksten, 181×104 
cm, indskrift med reliefversaler i hele stenens 
bredde. Forneden to udslidte bomærkeskjolde 
samt ægteparrets initialer »MSS« og »DBD« (fig. 
180). Skjoldene flankeres af medaljoner med for-
krænkelighedssymbolerne timeglas (tv.) og kra-
nium. 1731 lå gravstenen i den søndre gang som 
nr. 9;120 nu i kirkens nordvestlige hjørne.
 25) (Fig. 181), o. 1654, over Anken Hermansdat-
ter Reiming (Anke Hermansdatter Reiminck),324 

Fig. 174-176. 174. Gravsten nr. 19, o. 1635, over Poul Poulsen Kolding, sognepræst og rektor i Kolding, provst i 
Brusk Hrd. og hustru Maren Knudsdatter (s. 759). 175. Gravsten nr. 20, o. 1639, over Maren Nielsdatter Bøgvad 
(s. 760). 176. Gravsten nr. 21, o. 1640, over Laurids Jensen, kongelig majestæts mundkok (s. 760). Foto AM 2006. 
– 174. Tombstone no. 19, c. 1635, of Poul Poulsen Kolding, the incumbent and school principal in Kolding, dean in Brusk district 
and his wife Maren Knudsdatter. 175. Tombstone no. 20, c. 1639, of Maren Nielsdatter Bøgvad. 176. Tombstone no. 21, c. 1640, 
of Laurids Jensen, Royal Cook.
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†28. juni 1654, 61 år gammel. Stenen er bekostet 
af ægtemanden Marten Nielsen Panch, kgl. tol-
der og borgmester i Kolding. Rødlig kalksten, 
210×135 cm. Indskriften er udført med relief-
versaler i en højoval laurbærkrans, der krones 
af et kerubhoved. Skriftfeltet flankeres af Moses 

med stentavlerne (tv.) og Johannes Døberen med 
lammet; foroven i hjørnerne ses dyderne Tro (tv.) 
og Håb, og forneden holder to engle en aldrig 
udfyldt bruskkartouche samt to medaljoner med 
rester af initialer: »...P…« (tv.) og »…A…«. Ste-
nen lå i 1731 i korets gulv som den første sten 

Fig. 177-179. 177. Gravsten nr. 22, o. 1650, over borger og overformynder Hans Hansen (s. 760). 178. Gravsten 
nr. 23, o. 1650, over ukendte (s. 761). 179. Gravsten nr. 24, o. 1654, over Morten Sørensen, prædikant ved Kolding 
Hospital, og hustru Dorotea Bertelsdatter (s. 761). Foto AM 2006. – 177. Tombstone no. 22, c. 1650, of the citizen and 
public trustee Hans Hansen. 178. Tombstone no. 23, c. 1650, of unknown deceased. 179. Tombstone no. 24, c. 1654, of Morten 
Sørensen, chaplain at Kolding Hospital, and his wife Dorotea Bertelsdatter.

Fig. 180. Bomærkeskjolde og dødssymboler forneden på gravsten nr. 24 over Morten Sørensen, prædikant ved 
Kolding Hospital (s. 761, jf. fig. 179). Foto AM 2007. – Shields and death symbols at bottom of tombstone no. 24 of Morten 
Sørensen, preacher at Kolding Hospital.
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sønden for ‘alterfoden’;325 1848 endnu i koret;66 
nu oprejst imod midterskibets vestvæg i nord.
 26) (Fig. 182) o. 1659, over Henrich (Pedersen) 
Rafn, (†4. aug. 1659),324 og hustruen Lisbeth (Jo-
hansdatter) Reiminke (†30. juli 1674). »Hervn-
der hviler [Hen]rich Rafn <som giorde Gud og 
hver mand gafn. Gud hannem glæde blandt de 
fromme, hans venner længes der at komme. I Gud 
og hos sin hosbond kiær s(alig) Lisbet Reiminke 
sover her. I femten aar i eenlig stand, blev tred-
sindstive aar for sand>«.323 Gravskriften afsluttes 
med dette vers: »Gif Gvd de begge maa opstaa oc 
siden ærens krone faa«. Rødlig kalksten, 198×117 
cm, med brud på det nedre højre hjørne. Den 
slidte indskrift er udført med indhuggede versa-
ler i et skjoldformet felt indrammet af volutbøj-
ler. Feltet krones af den opstandne Kristus med 
sejrsfanen i en højoval medaljon, der fremholdes 
af to engle, som også bærer en palmegren (tv.) og 
en basun. Den højovale medaljon har indskrift i 
reliefversaler: »[ego sum] resurrectio et vita qvi 
credit in me« (Jeg er opstandelsen … Joh. 11,25). 
Forneden forkrænkelighedssymboler (timeglas tv. 
og kranium) samt i hjørnerne skjolde med sym-

boler og initialer: tv. en ravn på et hjerte og hans 
initialer »HPSR«, th. en blomst voksende ud af 
et hjerte og hendes initialer »LIDR«. Gravstenen 
lå i 1731 som nr. 13 i den midterste gang;120 nu i 
kirkens nordvestlige hjørne.
 27) (Fig. 183), o. 1664, ud fra enkeltstående 
bogstaver formentlig over [Kirsten Povelsdat-
ter, †22. sept. 1664, 23 år gammel, sat af hen-
des ægtemand gennem fire år, rådmand Thomas 
Mortensen].120 Grå kalksten, 172×110 cm, stærkt 
slidt. Gravskriften er udført med reliefversaler i 
en laurbærkrans, der krones af en lille opstanden 
Kristus med sejrsfanen omgivet af bruskværk. 
Kransens svikler udfyldes foroven af henslængte 
engle og forneden af forkrænkelighedssymboler-
ne timeglas og kranium over knogle. Forneden 
en akantuskartouche. I stenens hjørner sidder 
evangelisterne med deres symbolvæsener, for-
oven Mattæus (tv.) og Markus, forneden Lukas 
(tv.) og Johannes. Stenen lå i 1731 i den midterste 
gang som nr. 8;120 nu i nordre sideskib som nr. 1 
fra øst.
 28) (Fig. 184), o. 1667, over den velædle og 
mandhaftige Ioan Badenhaupt (Johan Baden-

Fig. 181-183. 181. Gravsten nr. 25, o. 1654, over Anke Hermansdatter Reiminck (s. 761). 182. Gravsten nr. 26, o. 
1659, over Henrich Pedersen Rafn og hans hustru Lisbeth Johansdatter Reiminck (s. 763). 183. Gravsten nr. 27, 
o. 1664, formentlig over Kirsten Poulsdatter (s. 763). Foto AM 2006-07. – 181. Tombstone no. 25, c. 1654, of Anke 
Hermansdatter Reiminck. 182. Tombstone no. 26, c. 1659, of Henrich Pedersen Rafn and his wife Lisbeth Johansdatter Reiminck. 
183. Tombstone no. 27, c. 1664, probably of Kirsten Poulsdatter.
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haupt), oberstløjtnant, †26. juni 1659, tjeneste-
gørende under generalløjtnant Claus von Alfelt 
(Ahlefeldt) og skudt ved Middelfart af fjenden. 
Begravelsen fandt sted 1. juli samme år. Lys kalk-
sten, afbrudt foroven og ved nedre højre hjørne, 
nu 200×131 cm; tysk indskrift med indhuggede 
versaler inden for rammelinjer langs kanten. Ste-
nens nedre halvdel optages af Badenhaupts våben 
i en cirkulær fordybning. Herunder et bibelcitat: 
»aber die bestimpten iar sind komm[en] und ich 
gehe hin des weges den i[ch] nicht widerkom-
men werde Iob 16(,22)« (Thi talt er de kommen-
de år, jeg skal ud på en færd, jeg ej vender hjem 
fra). Gravstenen har sønnen Johan Badenhaupt, 
amtsskriver på Koldinghus, ifølge regnskaberne 
ladet lægge 1667 over faderens grav i kirken;15 
den er nu rejst imod væggen på den søndre side 
af indgangen til kirken fra tårnrummet.
 29) (Fig. 185), 1689, over [Johann Adolph] 
Møller, apoteker i Kolding,324 †1708, og hans to 
hustruer, »Anna og [Wibeke Mølle]rs«, (†sept. 
1673 og †juni 1679).326 Grå kalksten, 188×117 
cm, indskrift med indhuggede versaler i et ure-
gelmæssigt formet skriftfelt, der omgives af brusk-

værk og blomster. Foroven et udslidt våben med 
en hjort som hjelmtegn, der flankeres af store tu-
lipaner, forneden en engel siddende med et krani-
um i hænderne. I forlængelse af gravskriften læses 
dette vers: »hør [læser stat og lær at] du engang 
skal flyte/ fra v[erdens bram og pr]al [i slig en 
jor]de hyte/ oc ski[k dig saa, at skiønt] dit legom 
end skal dø/ dit [navn som disse, kand dog bære] 
yndig frø«.323 Gravstenen er bekostet af Johan 
Adolph Møller selv og lagt i 1689.15 Den lå 1731 
i midtgangen som nr. 10;120 nu rejst imod væggen 
på nordsiden af indgangen til kirken fra tårnet.
 30) (Fig. 186), o. 1692, over Heinick Ho[meyer], 
ritmester ved livgarden (jf. †gravfane nr. 3), født 
i [Holstein], †27. sept. 1692 på ærens seng, i sin 
alders 58. år efter som brav soldat at have udvist 
tro tjeneste. Grå kalksten, 187×121 cm. Den ty-
ske gravskrift er udført med indhuggede versaler 
hen over stenens midte. Foroven et fordybet felt 
med hans våbenskjold. Gravstenen er rejst imod 
tårnrummets sydlige væg.
 31) (Fig. 187), o. 1700, over ukendte. Ej heller 
1731 blev der fundet navne på stenen.120 Rødlig 
kalksten, 178×101 cm. Den udslidte gravskrift 

Fig. 184-186. 184. Gravsten nr. 28, o. 1667, over oberstløjtnant Johan Badenhaupt (s. 763). 185. Gravsten nr. 29, 
1689, over apoteker Johan Adolph Møller og hans hustruer Anna og Vibeke (s. 764). 186. Gravsten nr. 30, o. 1692, 
over »Heinick Homeyer«, ritmester ved livgarden (s. 764). Foto AM 2006-07. – 184. Tombstone no. 28, c. 1667, of 
Lieutenant Colonel Johan Badenhaupt. 185. Tombstone no. 29, 1689, of the apothecary Johan Adolph Møller and his wives Anna 
and Vibeke. 186. Tombstone no. 30, c. 1692, of »Heinick Homeyer«, Captain of the Royal Horse.



GRAVSTEN

Danmarks Kirker, Vejle

765

er udført med indhuggede versaler i en højoval 
bladkrans, der krones af et udslidt våbenskjold, 
som holdes af to engle i de øvre svikler. Over 
våbenskjoldet en kartouche med rester af ind-
skrift i indhuggede versaler: »[er ikke englene 
tjenst]vill[ige] aander« (Hebr. 1,14). Forneden en 
bladkartouche med indskrift i indhuggede ver-
saler: »I bø[rn s]eer til [om I os] vil her [møde 
udi] glæde/ at [I da smukt i dyd og tugt] i voris 
fodspor træde«.323 Gravstenen lå 1731 i den mid-
terste gang som nr. 12;120 nu i kirkens sydvestlige 
hjørne.
 32) (Fig. 188), 1724, over [højagtbare og velfor-
nemme Hans Pedersen Juhl, kgl. forordnet jagt-
betjent (jf. †lukket begravelse nr. 9), *18. marts 
1644 i Kolding, †17. sept. 1719, hans to søn-
ner, Rasmus Juhl og Hans Juhl], samt hustruen, 
[Margareta Erichs]datter, <*1657 [i Kolding], 
†27. [jan. 1734 i sin alde]rs 78. år>.323 Margareta 
Erichsdatter lod stenen sætte i 1724.
 Grå kalksten, 180×103 cm, næsten helt udslidt 
indskrift med indhugget kursiv inden for ram-
melinjer langs kanten. Foruden gravskriften kun-
ne der 1731 læses følgende vers af H. Nordrup:

»Skiønt dyden selv er en forjaget hind og due
dog frygter den sig ey for jægergarn og bue

thi see paa jæger bryst staar dydens skilt og skiul
som her indhimle skal vor salig jæger Juhl«.120

Under indskriften en cirkulær fordybning med 
forkrænkelighedssymboler (vinget timeglas over 
kranium og korslagte knogler). Stenen har små 
hjørnemedaljoner med englehoveder.
 Stenen må have ligget over parrets †lukkede be-
gravelse (†nr. 9) i koret, men allerede 1731 angives 
den placeret på kirkegården lige uden for den nor-
dre kirkedør.120 Endnu 1848 lå stenen på kirkegår-
den.66 Nu i søndre sideskib som nr. 4 fra øst.
 33) (Fig. 189), o. 1729, over Iuchum (Jokum) 
Schiermer, løjtnant ved borgerskabet, overfor-
mynder, tobaksspinder, køb- og handelsmand i 
Kolding, [født i Lübeck], †27. april [1729], i sin 
alders 39. år, samt hustruen Mette Pedersdaat-
ter Hielm, der har bekostet stenen.323 Kalksten, 
180×120 cm. Gravskriften er udført med ind-
huggede versaler i højoval laurbærkrans, der kro-
nes af en lille dømmende Kristus i skybræmme. 
Skriftfeltet flankeres af skødesløse støttefigurer 
stående på forkrænkelighedssymbolerne krani-

Fig. 187-189. 187. Gravsten nr. 31, o. 1700, over ukendte (s. 764). 188. Gravsten nr. 32, 1724, over jagtbetjent Hans 
Pedersen Juhl og hans sønner Rasmus og Hans (s. 765). 189. Gravsten nr. 33, o. 1729, over løjtnant ved borgerska-
bet, overformynder, tobaksspinder samt køb- og handelsmand Jokum Schirmer og hans hustru Mette Pedersdatter 
Hjelm (s. 765). Foto AM 2006. – 187. Tombstone no. 31, c. 1700, of unknown deceased. 188. Tombstone no. 32, 1724, of 
the gamekeeper Hans Pedersen Juhl and his sons Rasmus and Hans. 189. Tombstone no. 33, c. 1729, of the lieutenant of the civic 
guard, public trustee, tobacco manufacturer and merchant Jokum Schirmer and his wife Mette Pedersdatter Hjelm.

48
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um over krydsede knogler (tv.) og timeglas. Fire 
hjørnemedaljoner har slidte og utydelige motiver. 
Øverst ses Peter med nøglen (tv.) og Korsbærin-
gen, nederst Opstandelsen og Johannes apostel. 
Forneden i et mindre, ovalt felt læses: »mand og 
kone [hv]iler her [liv]s[ens] crone [venter] hver«. 
Stenen lå i 1731 i den midterste gang som nr. 
11;120 nu i søndre sideskib som nr. 1 fra øst.
 34) (Fig. 190), o. 1730, over Erick (Ha)nsen, ba-
ger i Kolding, *1652 i Aabenr(aa), †1707 i Kol-
ding,327 og hustruen Maren Pedersdatter Aaboe, 
*1661 i Kolding, †1730. De levede i ægteskab i 27 
år og 8 dage og fik sammen 9 børn. Grå kalksten, 
184×120 cm, indskrift med indhuggede versaler 
inden for en spinkel laurbærkrans. Foroven afslut-
ter en kronet bagerkringle, forneden forkrænke-
lighedssymbolerne vinget timeglas over kranium 
og krydsede knogler. Stenens hjørner har slidte 
medaljoner med evangelisterne, deres symbol-

væsener og resterne af deres navne på skriftbånd. 
Foroven Mattæus (tv.) og Markus, forneden »S. 
Lucas« (tv.) og Johannes. Gravstenen ligger i 
søndre sideskib som nr. 3 fra øst.
 35) (Fig. 191), 1734, over højagtbare og velfor-
nemme Knud Bertelsen Reebeck, borger i Kol-
ding, †28. april 1710, samt hans to hustruer, Maren 
Pedersdaater, †27. dec. 1679, og Ellen Ollvfsdaater, 
†17… Stenen er bekostet i 1734 af eneste efter-
levende søn fra sidste ægteskab, Olluf K(nud)sen 
Reebeck, bager i Ålborg. Grå kalksten, 190×125 
cm, indskrift med indhuggede versaler i hele ste-
nens bredde. Et fordybet, klokkeformet felt un-
der indskriften rummer et reliefhugget vinget 
timeglas, hvorfra en blomst er vokset op. Stenens 
hjørner har skråtstillede, ovale felter med evange-
listerne siddende ved skriverpulte samt deres sym-
bolvæsener. Foroven ses Mattæus med englen (tv.) 
og Markus med løven, forneden Lukas med oksen 

Fig. 190. Gravsten nr. 34, o. 1730, over bager Erik Han-
sen og hans hustru Maren Pedersdatter Aaboe (s. 766). 
Foto AM 2006. – Tombstone no. 34, c. 1730, of the baker 
Erik Hansen and his wife Maren Pedersdatter Aaboe.

Fig. 191. Gravsten nr. 35, 1734, over Knud Bertelsen 
Reebeck og hans hustruer Maren Pedersdatter og El-
len Olufsdatter (s. 766). Foto AM 2006. – Tombstone no. 
35, 1734, of Knud Bertelsen Reebeck and his wives Maren 
Pedersdatter and Ellen Olufsdatter.
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(tv.) og Johannes med ørnen. Gravstenen ligger i 
nordre sideskib som nr. 3 fra øst.
 36) O. 1807, over Niels Ditlevsen Shiönne-
mand, *8. aug. 1757 i Faaborg, †aug. 1807. Grå 
kalksten, højre kant er afbrudt, det tilbageværende 
i to dele, nu 68×39 cm, indskrift med indhugget 
skriveskrift inden for rammelinjer. Gravstenen 
ligger i kirkens nordvestlige hjørne.
 37) 1820, over Knud Bertelsen Bruun, rådmand 
og købmand i Kolding, *2. jan. 1750, †2. nov. 
1792, og hustruen Karen Danielsen, *27. marts 
1742, †15. febr. 1785. Lys grå kalksten, 194×100 
cm, indskrift med indhugget kursivskrift i hele 
stenens bredde. I forlængelse af gravskriften læses: 
»Samtidens Agtelse fulgte dem i Graven Barnlig 
Kjerlighed fornyede dette Minde Aar 1820 Joh: 
Aab: 14 Cap: 13 V:«. Knud Bertelsen Bruun be-
gravedes ifølge regnskaberne i kirken.15 Stenen 
findes i ligkapellet nord for koret, rejst imod øst-
væggen.

GRAVSTENSFRAGMENTER

1) O. 1575-1600, over ukendte. Rødlig kalksten, 
75×53 cm, næsten helt udslidt indskrift med reli-
efversaler, hvoraf kun kan læses »…en…opst…«. 
Stenens midte optages af et tværovalt felt. Frag-
mentet ligger i kirkens sydvestlige hjørne.
 2) O. 1600, over ukendte. Rødlig kalksten, 
26×20 cm, med indskrift i indhuggede versaler: 
»…ne lid…rand…sinne…«. Fragmentet ligger i 
kirkens nordvestlige hjørne.
 3) O. 1600, over ukendte. Trapezformet, af grå 
kalksten, 54×34-21 cm, stærkt slidt med rester af 
hjørnemedaljon. Fragmentet ligger i kirkens syd-
vestlige hjørne.
 4) O. 1600, over en ukendt kvinde, »…datter«. 
Rødlig kalksten, 112×80 cm, randskrift med re-
liefversaler. I nedre venstre hjørne en medaljon, 
vistnok med brystbillede af en evangelist. Frag-
mentet ligger i kirkens nordvestlige hjørne.
 5) (Fig. 233), o. 1616, over [Jens] [H]amborg, 
[borger i] [K]olding, †okt. 1616. Grå kalksten, 
i to rektangulære stykker, 41×26 cm og 23×26 
cm, samt et trekantet, 29×18 cm. Indskrift med 
indhuggede versaler i et felt flankeret af kanne-
lerede søjler. Forneden i højre hjørne et bomær-

keskjold med Jesumonogram og rest af initialer 
»…K…«. Jens Hamborg begravedes i kirken 27. 
okt. 1616.15 Stumperne opbevares i tårnets andet 
stokværk.
 6) (Fig. 192) o. 1625-50, over ukendte. Rød-
lig kalksten, 86×60 cm, øjensynligt stenens nedre 
venstre hjørne med rester af en formentlig høj-
rektangulær tavle med rulleværk flankeret af søj-
ler. Under tavlen dele af en kartouche, og i hjør-
net tv. en engel med basun. Udførelsen tyder på, 
at gravstenen har svaret til Anker Mogensens og 
Jep Hansen Bøgvads (nr. 12, 17). Fragmentet lig-
ger i kirkens nordvestlige hjørne.
 *7) (Fig. 234) o. 1625-50, over ukendte. Rødlig 
kalksten, 43x51 cm, stenens nedre højre hjørne 
med dele af en rulleværkskartouche og en engel, 
der blæser basun (jf. nr. 6 og gravsten nr. 12, 17). 
I Museet på Koldinghus.
 8) (Fig. 193), o. 1634, over [An]ders Sø[rensen], 
søn af borgmester »Søren Skriver« (Søren An-
dersen Bøgvad), †1634 i sin alders 22. år. Rødlig 
kalksten, afbrudt foroven og tv., nu 105×70 cm, 
indskrift med reliefversaler. 1731 blev der foroven 
læst: »Stander op I døde og kommer for dom-
men«. Under det højrektangulære skriftfelt er to 
bomærkeskjolde med forældrenes initialer »SAB« 
(tv.) og »EID« (Else Jensdatter), hendes med Je-
sumonogram. I stenens nedre højre hjørne ses 

Fig. 192-193. Gravstensfragmenter (s. 767). 192. Nr. 
6, o. 1625-50, over ukendte. 193. Nr. 8, o. 1634, over 
Anders Sørensen, søn af borgmester Søren Andersen 
Bøgvad. Foto AM 2007. – Tombstone fragments. 192. No. 
6, c. 1625-50, of unknown deceased. 193. No. 8 c. 1634, of 
Anders Sørensen, son of Mayor Søren Andersen Bøgvad.

GRAVSTEN · GRAVSTENSFRAGMENTER

48*



768 KOLDING SKT. NIKOLAJ KIRKE

en medaljon med evangelisten Lukas’ skrivende 
okse over indskriften: »S. Lvcas«, i venstre hjørne 
resten af en tilsvarende medaljon. 1731 lå stenen 
som nr. 3 i den midterste gang;120 fragmentet lig-
ger nu i kirkens sydvestlige hjørne.
 9) O. 1637, over »A…Daater«, †1637 i Kolding. 
Der er formentlig tale om Anne, Ottho skoma-
gers hustru, †12. juli 1637.326 Rødlig kalksten, 
højre side afbrudt, nu 85×43 cm, indskrift med 
indhuggede versaler, der må have forløbet i hele 
stenens bredde. Forneden et bomærkeskjold samt 
rest af initialer, hvoraf kun læses »O«. Fragmentet 
ligger i kirkens nordvestlige hjørne.
 10) O. 1654(?), over ukendte. Grå kalksten, et 
trapezformet fragment 40×21-13 cm, indskrift 
med reliefversaler. Foruden årstallet »1654« ses et 
bomærkeskjold med initialerne »ISD« og Jesu-
monogram. Fragmentet opbevares i tårnets andet 
stokværk.
 11) O. 1655, over Morten T[homsen] Noss 
(Noes), borg[er og han]delsmand i Kolding, †12. 
jan. 1655, 39 år gammel. Han levede i ærligt æg-
teskab i 12 år med Maren Søfrensdater, »som 
bedrøvelig [igien] lefver oc sin kiere h[osbond 
til] ære oc pligtshyldig [amindelse] dette hafver 
ladet…«.323 Grå kalksten, bevaret er den venstre 
del, 185×53 cm. Indskriftfeltet med reliefversaler 
krones af den opstandne Kristus stående på en 
perspektivisk sarkofag. Opstandelsesscenen kan-
tes tv. af dyden »Fides« (Troskab) og indrammes 
af en trekløverbue med omløbende indskrift i 
reliefversaler: »ieg er opstandelsen oc lifvet hvo 
som troe…« (Joh. 11,25). Foroven i venstre svik-
kel et englehoved. I det nedre venstre hjørne et 
bomærkeskjold med Morten Thomsens initialer, 
»MTS«. I 1731 lå gravstenen som nr. 7 i den mid-
terste gang;120 nu i kirkens nordvestlige hjørne.

†GRAVSTEN

1) O. 1572(?), over Povel Jensen, rådmand i Kol-
ding (jf. epitafium nr. 7). Stenen bar påskriften: 
»Alting er forgiængelig Guds ord bliver ævinde-
lig«. Den lå 1731 i den midterste gang som nr. 
9.120

 2) O. 1574, over velbyrdig mand Morten 
Svendsen (Orning) til »Refdal« (Rævdal, Hjør-

ring Amt?), †15. febr. 1574, hans første hustru 
Malena Clausdatter til Ødisgård (Ødis Sogn, 
Nørre Tyrstrup Hrd.), samt hans efterladte hu-
stru, Kirsten Ulfeldt, der »haver ladet dette beko-
ste« (Jensen, Gravsten II, 274).328 Søren Abildgaard 
beskrev i 1772 stenen som værende af askegråt 
marmor og ‘meget forslidt og beskadiget’. Den 
nederste del af den var da afbrudt, hvorved alle 
inskriptioner var borte, undtagen navnene. Søren 
Abildgaards gengivelse af stenen (fig. 194) viser 
en figursten med de tre stående under en tredelt 
arkade. I midten står Morten Svendsen iført fuld 
pladerustning med en stridsøkse i sin højre hånd 
og hjelmen liggende ved sin venstre fod. Han er 
let vendt mod Kirsten Ulfeldt (th.), som bærer 
enkedragt og har hænderne foldet foran sig. Ved 
Morten Svendsens anden side ses Malena Klaus-
datter i fodsid, langærmet kjole og med underar-
mene samlede foran livet. Hun er let vendt mod 
Morten Svendsen. Sviklerne mellem arkadens 
buer er udfyldt med frugt, og over arkaden ses 
seks anevåbener mellem små joniske søjler. Ste-
nen lå 1731 i korets gulv som nr. 6 fra ‘alterfo-
den’; 1848 endnu i koret.302

 3) O. 1575, over Anna Jens Povelsens Datter, 
†30. aug. 1575. Stenen lå 1731 i den søndre gang 
som nr. 7.120

 4) O. 1584, over Else Andersdatter, †1584. Ste-
nen lå 1731 i den midterste gang som nr. 16.120

 5) 16-1700-tallet, over Else Jensda(tter). Kalk-
sten, 39×50 cm. Fremkommet ved gulvundersø-
gelse i sakristiet 1969, men nu atter tildækket.
 6) 16-1700-tallet, over ukendte, kalksten, 218× 
123 cm. Fremkommet ved gulvundersøgelse af 
sakristiet 1969, men nu atter tildækket.
 7) O. 1602, over Johanne Pedersdatter, Jens 
Nielsen Skrivers hustru, †28. okt. 1602, og hen-
des tre små børn. Endvidere over Peder Saxesen, 
borger i Kolding, †1640,120 hvis gravskrift må ha-
ve været tilføjet. Johanne Pedersdatter blev ifølge 
regnskaberne begravet ‘i kirkens midtergang ved 
den nordre kvindestol’.15 Gravstenen var 1731 
oprejst imod muren uden for korsdøren.120

 8) O. 1603 eller lidt tidligere, over Anders Si-
monsen, tidligere borgmester i Kolding, *1520, 
(†nov. 1603). Gravskriften var versificeret: »Un-
der denne liden steen hviler Annes Simonsen 
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sine gamle been/ De vare af denne verden tret 
for jammer og uret/ Hans fødsels aar 1520/ Hans 
afgang maae herunder skrives/ Ungdom og al-
derdom hand baar«.120 Formuleringen ‘må her-
under skrives’ tyder på, at stenen er lavet noget 
før dødsåret. Anders Simonsen begravedes ifølge 
regnskaberne under altergulvet 30. nov. 1603.15 
Gravstenen lå 1731 som nr. 10 fra ‘alterfoden’.120

 9) O. 1603, over spædbarnet Barbara Jensdatter, 
*6. okt. 1602, begravet helligtrefoldighedssøndag 
(dvs. 19. juni) 1603. Gravstenen lå 1731 i den 
midterste gang som nr. 8.120

 10) O. 1610, over hæderlige person Niels An-
dersen, †3. okt. 1610.120 Niels Andersen var ifølge 
regnskaberne hører, dvs. underlærer ved latinsko-
len.15 Gravstenen lå 1731 i den søndre gang som 
nr. 1.120

 11) O. 1612, over Johannes Severini Harde-
nius (Jens Sørensen Harte), præst i Kolding, †21. 
febr. 1612 (jf. epitafium nr. 3 og †gravsten nr. 14). 
»Reverendus dominus magister Johannes Seve-
rini Hardenius postqvam scholæ patriæ annos 
fere  rectorem egisset et ecclesiæ Christi, qvæ 
Coldingæ est, annos 29 fideliter præfuisset, in 
Domino placide 21. febr. 1612 obdormivit anno 
ætatis suæ 65« (Efter at have været rektor i sin 
hjembys skole i omkring  år og i 29 år trofast 
at have ledet kirken i Kolding, sov den ærvær-
dige mand hr. Jens Sørensen Harte fredeligt hen 
i Herren d. 21. februar 1612 i sin alders 65. år).120 
Han begravedes ifølge regnskaberne ‘sønden ved 
alteret’,15 og gravstenen lå 1731 i korets gulv som 
nr. 2 syd for ‘alterfoden’; 1848 endnu i koret.302

 12) O. 1616, over Gregers Hansen, der ifølge 
regnskaberne begravedes i kirken 4. dec. 1616.15 
Gravstenen lå 1731 i den søndre gang som nr. 
4.120

 13) O. 1619, over Hans Andersen Doneshen 
(Dantsken), borger i Kolding. Han begravedes 
ifølge regnskaberne i kirken 15. april 1619.15 
Gravstenen lå 1731 i den søndre gang som nr. 
6.120

 14) O. 1619, over Engel Jacobsdatter, †21. jan. 
1619, 54 år gammel. Hun begravedes ifølge regn-
skaberne i koret hos sin salig husbond ‘for dennes 
tjenestes skyld’ (sognepræst Jens Sørensen Harte, 
jf. epitafium nr. 3 og †gravsten nr. 11).15 Gravste-
nen var 1731 oprejst imod muren bag altret.120

 15) O. 1630, over Else Nielsdatter, †20. aug. 
1630, 41 år gammel, hendes fader samt vistnok 
to ægtefæller, Jacob Clausen og Hans Jensen med 
hvem hun fik 10 børn. Gravstenen lå 1731 i den 
midterste gang som nr. 2.120

 16) 1637, over Søren Haars familie (jf. †grav-
sten nr. 27). I forbindelse med begravelsen af et 
spædbarn i kirken gav lensmanden Ernst Nor-
mand Søren Haar tilladelse til at lægge en sten 
på den betingelse, at der betaltes, når hans, hans 
hustrus eller børns lig begravedes derunder.15

 17) 1640, over Friderich Hansen, rådmand og 
byskriver i Kolding, †21. marts 1639, 59 år gam-
mel, og Ancker Jepsen, rådmand i Kolding, †26. 
juni 1659, 44 år gammel, hvis gravskrift var se-
kundært tilføjet langs kanterne. Stenen var beko-

GRAVSTENSFRAGMENTER · †GRAVSTEN

Fig. 194. †Gravsten nr. 2, o. 1574, over Morten Svend-
sen til ‘Refdal’ og hustruerne Malena Klausdatter til 
Ødisgård og Kirsten Ulfeldt (s. 768). Tegning af Søren 
Abildgaard 1772. – †Tombstone no. 2, c. 1574, of Morten 
Svendsen of ‘Refdal’ and his wifes Malena Klausdatter of 
Ødisgård and Kirsten Ulfeldt.
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stet af Friderich Hansens enke: »Hannem sin salig 
Hosbond til ære og amindelse haver Maren Jens-
datter sørgefuld dette efterladt Ao. 1640«. Grav-
stenen lå 1731 i den midterste gang som nr. 6.120

 18) O. 1643, over Ude Pedersen, borger i Kol-
ding, †14. nov. 1641, og hustru Marine Sørens-
datter, †10. jan. 1640.120 Gravstenen var bekostet 
af deres børn, der i 1643 fik tilladelse til at lægge 
en sten på graven.15 Den lå 1731 i den søndre 
gang som nr. 2.120

 19) O. 1644, over Baltasar Braband, »chymicus 
og kongl. bestalter apothecher i Colding«, *1589 
»til Grypswald« (Greifswald), †2. sept. 1644, og 
hans hustru Catharina Hermandsdatter Reimin-
ge, †19. marts 1654, 62 år gammel.120 I forbindel-
se med Baltasar Brabands begravelse i sept. 1644 
betaltes der for en ligsten over graven.15 Den lå 
1731 ‘midt i korsdøren’.120

 20) 1649, over Paul Dalby. Gravstenen blev 
ifølge regnskaberne lagt på hans grav i kirken af 
hans efterladte hustru, Anne, med borgmester og 
råds billigelse.15

 21) (Fig. 195) o. 1650, over ukendte. Kalksten, 
146×114 cm. Det skjoldformede skriftfelt kro-
nedes af den opstandne Kristus med sejrsfanen, 
og stenens hjørner havde evangelistmedaljoner 
med ‘brystbilleder’ af evangelisterne. Afdækket 
1976 under gulvet i sydkapellet, men atter til-
dækket.329

 22) O. 1650(?), over ukendte. Kalksten, 170×99 
cm, udslidt indskrift i versaler. Stenen havde otte-
kantede rammer med evangelister. Afdækket 1976 
under gulvet i sydkapellet, men atter tildækket.329

 23) O. 1650(?), over ukendte. Kalksten, 182×85 
cm. Det højrektangulære skriftfelt kronedes af 
den opstandne Kristus flankeret af forkrænke-
lighedssymbolerne timeglas (tv.) og kranium. 
Stenens hjørner havde medaljoner med ‘brystbil-
leder’ af evangelisterne og deres symbolvæsener. 
Gravstenen blev afdækket 1976 under gulvet i 
sydkapellet, men atter tildækket.329

 24) O. 1652, over fornemme Peder Nielsen 
 Vienstrup, rådmand og kgl. ridefoged til Kol-
dinghus len, †13. dec. 1652, 41 år gammel, og 
hans hustru Anna Andersdatter. Foroven læstes: 
»Jeg er opstandelsen og livet« (Joh. 11,25) samt 
»Spes, fides« (Håb, Tro), nederst: »Frygter du dig 

for døden, Jesus er livet Joh. 14«. Gravstenen lå 
1731 i den midterste gang som nr. 5.120

 25) O. 1659, over Johannis Severini Hundvadi 
(kapellan Jens Sørensen Hundevad, jf. klokke nr. 
2), †15. dec. 1659, 84 år gammel, og hans hustru 
Catharinæ D. Johannis (Karen Hansdatter),330 
*1596, †14. juli 1633. Gravstenen bar foruden 
grav skriften et Jesumonogram og lå 1731 i kor-
gulvet som nr. 7 øst fra ‘alterfoden’.120 Endnu 
1848 lå den i koret.66

 26) O. 1660, over Lyder Henriksen Splet, borg-
mester i Kolding, †30. april 1660 i sit livs 70. år: 
»Des zeitliches lebens ausgang ist des Ewigen ein 
Anfang« (det timelige livs udgang er indgangen 
til det evige). Gravstenen lå i 1731 i korets gulv 
som nr. 9 fra ‘alterfoden’. Endnu 1848 lå den i 
koret.302

 27) O. 1660, over Søren Jørgensen Haar (jf. 
†gravsten nr. 16), rådmand og kirkeværge i Kol-
ding, †1660, 64 år gammel, og Hans Pedersen, 
handelsmand i Kolding, †1625, 38 år gammel, 
med deres hustru, Karen Bertelsdatter, og (først-
nævntes døtre) Ellen Sørensdatter Haar, †1654, 
22 år gammel, og Maren Sørensdatter Haar, †1659, 
26 år gammel samt dennes ægtemand, Peder 
Knudsen. Gravstenen lå 1731 i den søndre gang 
som den første sten.120

 28) 1672, over »MDH« og »MND«. Kalksten, 
173×109 cm, indskrift med indhuggede versaler 
samt årstallet »1672«. Gravstenen blev afdækket 

Fig. 195. †Gravsten nr. 21, o. 1650, over ukendte (s. 
770). Fremkommet 1976 i gulvet under Søndre Kapel 
og atter tildækket. Foto Rolf Graae 1976. – †Tombstone 
no. 21, c. 1650, of unknown deceased. Uncovered in 1976 in 
the floor under the South Chapel and covered up again.
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1976 under sydkapellets gulv og er nu atter til-
dækket.329

 29) O. 1684, over den højædle, velbårne og 
mandfaste Dettlof Rantzau (Detlev Rantzau, jf. 
†lukket begravelse nr. 5), ridder af Dannebrog, 
generalmajor i kavaleriet og amtmand på Kol-
dinghus, †1684 på Kolding Slot i sin alders 67. 
år, og hans hustru den velbårne Anna Sophia 
Reichoven, †9. jan. 1696 i København i sin al-
ders 66. år. Foruden den tyske gravskrift læstes: 
»Dann den fürcht des Herren war bey ihnen und 
ihr Lob bleibt Ewiglich. Ps: CXI« (At frygte Her-Ps: CXI« (At frygte Her-
ren … Sl. 111,10). Kalksten, 227×179 cm. Øverst 
sås to våbenskjolde, hvoraf det ene viste en fugl 
med udslåede vinger, nederst et kronet kranium 
samt timeglas. På stenens sider var der faner og 
krigstrofæer. Detlev Rantzau begravedes ifølge 
regnskaberne i sakristiet,15 hvor gravstenen også 
befandt sig i 1731 og 1848.302 Ved undersøgelse af 
sakristiet i 1969 blev stenen midlertidigt afdækket 
og fotograferet; nu atter under sakristiets gulv.
 30) O. 1694, over Anne, †18. marts 1690, 2 år 
og 5 måneder gammel. Stenen købte faderen, Pe-
der Laugesen, af kirken i 1694 (jf. †lukket begra-
velse nr. 7). Den lå over det ‘fjerde lig inden den 
søndre kirkedør’.331

 31) O. 1697, over Maren Christensdatter, *1695, 
†1697. Foroven læstes 1731: »See Herre! Her er 
de børn som du har givet mig. Esai. 8.« Gravste-
nen lå i 1731 i den søndre gang som nr. 2.120

 32) O. 1699, over Johan Rafn (jf. gravflise nr. 
6), kaptajn og kirkeværge, *1. juli 1644 i Kolding, 
(†26. juni 1699).326 Stenen bar følgende vers:

»Her paa dette sted og under disse stene
nedlagt et samlet tal af manges døde bene

dend ærlig agtbar mand fornemme Johan Rafn
som havde capitains og kirke-verge nafn

hand her i Colding bye er fød en ægte spiire
der mand et tusind skrev 6 hundret dobbelt fiire

og første julii til verden voxte frem
men aaret tusinde sex hundred syv gang fem

kom hand i ægteskab med Karen Knudes Datter
og avled sønner toe en datter som befatter

det kiærlig ægtebaand, som hos dem bundet var
i fiire samfuld aar var forrigs byrde svar«.120

Johan Rafn begravedes ifølge regnskaberne i kir-
ken 1699.15 Stenen lå 1731 i den midterste gang 
som nr. 15.120

 33) O. 1705, over Peder Berentzen, ‘den dan-
ske skolemester’, og hans hustru; i Skt. Annæ Ka-
pel.15

 34) O. 1724, over rektor Anders N. Lunde, (†23. 
dec. 1723).331

 35) Før 1731, over Maren Jensdatter. Gravste-
nen lå 1731 i den søndre gang som nr. 3.120

 36) O. 1740, over Niels Knudsen. Stenen lå på 
hans grav på kirkegården.15

 37) O. 1748, over Anna Rosenørn, generalma-
jor de Thuras (arkitekt Lauritz de Thurah) hustru, 
†1748 af børnekopper på en gennemrejse. Grav-
stenen befandt sig endnu 1848 i kirkegulvet.66

 38) O. 1778, over Johan Rudolph Hertz, tolder, 
†20. juli 1778, 52 år gammel.326 Gravstenen lå 
1848 på kirkegården.66

 39) 1794, over Georg Andreas Memmert, se-
kretær og tolder, †13. okt. 1791, 57 år gammel. 
Gravstenen blev 1794 lagt på gravstedet på kir-
kegården.331

 40) 1798, over Hans Severin Kleist, †18. jan. 
1798, 38 år gammel. Stenen sattes af hans efter-
ladte hustru, formodentlig på hans grav på kirke-
gården.331

 41) 1800-20, over Jens Pedersen Hielm, †efter 
1801. På foranledning af sønnen, Peter Hielm, 
blev gravstenen 1820 flyttet fra den ‘gamle’ kirke-
gård omkring kirken til Assistenskirkegården.331

†GRAVSTEN

Fig. 196-197. Gravfliser. 196. Nr. 1, o. 1575, over et 
adeligt barn, formentlig af lensmanden Vincents Juel 
(s. 772). 197. Nr. 3, o. 1609, over Maren Tamesdatter (s. 
772). Foto AM 2006. – Tomb slabs. 196. No. 1, c. 1575, of 
a noble child, probably of Lord Lieutenant Vincents Juel. 197. 
No. 3, c. 1609, of Maren Tamesdatter.
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 42) 1802, over Christian Cornelius Eilschou, 
†19. maj 1801, 11 år gammel. Faderen, apoteker 
Morten Christian Eilschou, betalte 1802 for en 
sten på gravstedet på kirkegården,331 hvor den 
endnu fandtes 1848.66

 43) 1802, over Hendrich Jochum Dosse, †24. 
juli 1798, 40 år gammel. Hans onkel, apoteker 
Morten Christian Eilschou, betalte 1802 for en 
sten på graven, antageligt på kirkegården.331

 44) 1802, over Abel Marie Sibring, købmand 
Christian Jessens hustru, †29. nov. 1800, 52 år 
gammel. Stenen lå på hendes gravsted på kirke-
gården.331

GRAVFLISER

1) (Fig. 196), o. 1575, over et adeligt barn, for-
mentlig et af lensmanden Vincents Juels.332 Lys 
kalksten, 76×46 cm, forslidt indskrift med ind-
huggede versaler i hele flisens bredde: »…ge…
hessel…orste…di sin…iid hvis g…«.333 Foroven 
to afslidte, adelige våbener. Gravflisen er indmu-
ret i den sydvestlige pilles vestside.
 2) O. 1600, over ukendte, genanvendt 1733 over 
»MCS« (Michel Christensøn?) og »MHD«.334 
Rødlig kalksten, afbrudt i venstre side, nu 85×52 
cm, næsten udslidt med rester af indhuggede ver-
saler. Indskriften indfattes af en arkadebue, der 
har englehoveder i sviklerne. Flisen ligger i kir-
kens sydvestlige hjørne.
 3) (Fig. 197), o. 1609, over Marren Tamersdater, 
†1609, »hindes alder 13 owger«. Rødlig kalksten, 
50×34 cm, indskrift med indhuggede versaler i 

hele stenens bredde. Forneden et bomærkeskjold 
med initialerne »TH«, formentlig faderens. Grav-
flisen er indmuret i den nordvestlige pilles nord-
side.
 4) (Fig. 198) O. 1616, over ærlig og gudfryg-
tig kvinde Angente Fredericrsdater (sic!) (Agnete 
Frederiksdatter), †13. aug. 1616. Grå kalksten, 
afbrudt forneden, nu 29×47 cm, indskrift med 
reliefversaler i hele stenens bredde. Flisen ligger i 
kirkens nordvestlige hjørne.
 5) (Fig. 199), o. 1616, over Lydike pottemager, 
†7 dec. 1616, og Anna Lydiksdatter, †27. marts 
1615.335 Lys grå kalksten, 49×47 cm, forslidt ind-
skrift med indhuggede versaler i hele stenens 
bredde. Forneden to bomærkeskjolde med ini-
tialerne »LP« (tv.) og »ALD« samt Jesumonogram. 
Ifølge regnskaberne begravedes Anna Lydiksdat-
ter 1615 i kirken, ligeledes Lydike pottemager 
1616. Gravflisen lå i 1731 i den nordre gang som 
nr. 3;120 nu i kirkens sydvestlige hjørne.
 6) O. 1678, over Henrich Rafn, *marts 1678, 
†november 1678, sat af faderen, Johan Rafn (jf. 
†gravsten nr. 32). Lys grå kalksten, 59×63 cm, 
indskrift på vers med indhuggede versaler i hele 
stenens bredde:

»Der ot aar og siv gange ti
med sextan hvndred gich forb[i]

blef H[e]n[rich Rafn til verden fød
i tormaan (Tor-måned) i novembri død

hos sin forfædre lagdes need
der lever de i herlighed

men Johan Rafn med denne steen
har prydet sin søns døde been]«.323

Forneden et kranium. Flisen er indmuret i søndre 
sideskibs vestvæg; 1731 lå den som nr. 14 i den 
midterste gang.120

 7) O. 1737, over »TAS« (Thomas Andersen?), 
†1733, og »TAS« (Thomas Andersen), †1737.336 
Mørk grå kalksten, afbrudt foroven, nu 49×32 
cm, indskrift med indhuggede versaler. Gravfli-
sen ligger i kirkens sydvestlige hjørne.
 8) 1743, over »CNB« (Christen Nelsen Bruus-
gaard, †28. okt. 1743?) og »PJL«.326 Rødlig kalksten, 
49×32 cm, indskrift med indhugget kursivskrift. 
Gravflisen ligger i kirkens sydvestlige hjørne.
 9) (Fig. 200), o. 1760, over Christopher Za-
chariasen, *1757 i Bindeballe, †1760 i Kolding. 

Fig. 198. Gravflise nr. 4, o. 1616, over Agnete Frederiks-
datter (s. 772). Foto AM 2007. – Tomb slab no. 4, c. 1616, 
of Agnete Frederiksdatter.
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Kalksten, 46×43 cm, indhugget kursivskrift i 
hele stenens bredde. »Gud tog min Broder bort 
Hvis Tiid var her saa Kort. Christen Zacharia-
sen«. Gravflisen er indmuret i den sydvestlige pil-
les søndre side.
 †Gravflise, o. 1641, over Knud Henrichsen, †22. 
jan. 1641, der »levede her i Verden i 2 aar og 3 
uger«. Flisen lå 1731 i den søndre gang som nr. 
5.120

EFTERMIDDELALDERLIGE KAPELLER

FROMS OG MADSENS KAPEL 1656, se  Roeds 
og Riis’ Kapel (s. 780).

BEENFELDTS KAPEL. Kapellet (fig. 201) er 
indrettet 1670 af oberst Poul Beenfeldt i skibets 
sydvestre hjørne (jf. lysekrone nr. 4).324 Efter kon-
trakten skulle kapellet opbygges ‘udi den krog 
bag den søndre kirkedør, som kirkeværgen ville 
udvise ham fra muren og fire alen udi bredden 
og fire alen udi længden, og det med tralværk at 
lade indelukke såvelsom med epitafium at besi-
res’.129 Rummet, hvis gulv af hensyn til et under-
liggende gravkammer er hævet 58 cm over kirkens, 
afskærmes i nord og øst med skranker, den østre 
med en dobbeltdør, og på væggen i vest er op-
sat et epitafium (fig. 202). På gulvet, som består af 
meget kraftige egeplanker, står nu kun en enkelt 
kiste (nr. 2, fig. 207), der tilhører Poul Beenfeldts 
søn ritmester Claus Løwencrone. Yderligere fem 
kister findes i det murede gravkammer, 268×268 

cm, 167 cm højt, hvortil der er adgang via to 
svære lemme i kapellets gulv.337 Af kryptens kister 
har Poul Beenfeldts og hans hustru Margaretas 
selvsagt været sat til skue oppe i kapellet, og det 
samme gælder formentlig nogle af de øvrige in-
deholdende bl.a. to sønner og en lille datterdat-
ter.1924 var alle kister nedsat i krypten,168 hvor-
fra man efter en istandsættelse 1977 flyttede den 
bedst bevarede op i selve kapelrummet.
 For indsættelse af nye lig i begravelsen og den 
tilhørende krypt betaltes der 15 dlr., for børn 
øjensynligt 11 dlr. 1719 foretoges en reparation 
ved kapellet, idet ‘pillen derved’ blev nedbrudt 
og opsat igen.15 1756 opstod der strid om retten 
til kapellet imellem borgmester Beenfeldt i Fre-
dericia og den gamle obersts børnebørn Chri-
stine Sybille Lime og hendes søster ritmesterinde 
Sohn; de sidste havde nægtet borgmesteren ret 
til at lade sin brodersøn begrave i kapellet, og nu 
opfordredes parterne til at stille med stamtavler 
som bevis på deres rettigheder.129 1796 renove-
rede maler A. F. Dyring epitafiet ved Beenfeldts 
begravelse ‘og træværket derom’.15

 Skranken er af ege- og fyrretræ, 287×318 cm, 
232 cm høj, med afsluttende frise og profilgesims. 
Langsiden i nord deles vandret af en tilsvarende 
frise, hvorunder der er fire ottesidede højfyldin-
ger. Øvre del af panelet har to gennembrudte 
felter med snoede søjler. På østsiden (fig. 201) er 
panelet glat, men indgangen til gengæld markeret 
ved en fremspringende frise og to flankerende, 
snoede søjler på høje postamenter. Frisen, der 
brydes af to bøjler over søjlerne, smykkes af flam-
melister og gennembrudt bladværk. En tilsva-
rende elegant ornamentik, med forsænket blad-
værk, der bryder ind over flammelisterne, findes 
på fløjdørenes nedre fyldinger; deres øvre del er 
gennembrudt med to gange tre snoede søjler.
 Skranken står hovedsagelig i blankt patineret 
træ med blank sort bemaling på søjler, flammeli-
ster og gesims. I frisen over indgangen læses med 
gylden fraktur på sort bund: »Unsere Leben wah-
ret 70 Jahre wens hoch komt so sind es 80 Jahre 
und wens kostlich gewesen ist es mühe und ar-
beit gewesen den es fähret snell dahin als flogen 
wir davon. Ps. 90« (Vort liv varer 70 år, og hvis 
det kommer højt 80 år, og har det været beko-

GRAVFLISER · EFTERMIDDELALDERLIGE KAPELLER

Fig. 199-200. Gravfliser. 199. Nr. 5, o. 1616, over Lydi-
ke pottemager og Anna Lydiksdatter (s. 772). 200. Nr. 
9, o. 1760, over Kristoffer Zachariassen (s. 772). Foto 
AM 2007. – Tomb slab. 199. No. 5, c. 1616, of Lydike 
pottemager and Anna Lydiksdatter. 200. No. 9, c. 1760, of 
Kristoffer Zachariassen.
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steligt, så er det anstrengelse og arbejde; det farer 
hurtigt bort, som fløj vi af sted).338

 Epitafiet (fig. 202), med årstallet 1678, har tysk-
sproget indskrift over den højædle og højmandige 
Paul Bentfeld, hans kongelige majestæt af Dan-
mark og Norges højbestaltede oberst til fods, †26. 
maj 1676 i en alder af 66 år og fire måneder, og 
hans hustru gennem 36 år Margarete Bentfelds, 
f. Fischerin, med hvem han havde seks børn, og 
som var hans enke i  år, †  16 . Endvidere 
deres kære børn Claus Löwencrohn ritmester og 
af hans majestæt allernådigst nobiliteret, †26. febr. 
1675 (sic!), 33 år og tre måneder gammel, og Paul 
Christof Bentfeld løjtnant til fods, †1675, 20 år 

og elleve måneder gammel. Gravskriften, med 
versaler, afsluttes med årstallet »1678«.
 Epitafiet, i kraftfuld bruskbarok, er arkitek-
tonisk opbygget, storfeltet med gravskriftens 
fordybede versaler i ottesidet indfatning med 
flammelister. Feltet flankeres af snoede joniske 
frisøjler, der er omvundet med vindrueløv, og 
som hviler på fremspring, der prydes af ægte-
fællernes våbener. Postament og frise kantes af 
flammelister, hængestykket af bruskede havfruer 
omkring en laurbærkrans. Storvingerne dan-
ner tvekønnede halvfigurer (fig. 204), der dels 
bærer martialsk hjelm og knebelsbart, dels kan 
fremvise umiskendelige kvindebryster. På frisens 

Fig. 201. Beenfeldts Kapel, indrettet 1670 (s. 773). Foto AM 2007. – The Beenfeldt 
Chapel, furnished in 1670.
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Fig. 202. Beenfeldts Kapel, epitafium 1678 over oberst Poul Beenfeldt og hans hustru Margareta, f. Fischerin, og 
to sønner (s. 774). Foto AM 2007. – The Beenfeldt Chapel, sepulchral tablet, 1678, of Colonel Poul Beenfeldt and his wife 
Margareta, née Fischerin, and two sons.
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fremspring er fæstnet et par skråtstillede male-
ripaneler med rammer af flammelister. Topstyk-
kets bruskværk rummer et trepasformet felt, der 
krones af et rigsæble.
 Mens hængestykkets felt fremviser malede krigs-
trofæer på hvidgrå bund, ser man i topfeltet et 
maleri af Jesu Opstandelse (fig. 203) og yderst 
på frisen malede brystbilleder af obersten (i syd) 
og hans hustru (fig. 205-206). Han fremtræder al-
drende med langt gråt hår, kalot og en knipling-
besat halsklud. Hun bærer blå kjole med knip-
lingskrave og en kyse, under hvilken man ser en 
huekant af kniplinger.

 Træværket står med en mørk og yderligere 
mørknet bemaling i hovedsagelig brungrønt (også 
som marmorering) og gråtblåt samt karnation og 
forgyldning på siraterne. Indskrifterne er i gylden 
fraktur på sort bund. Frisens indskrift knytter sig 
til topmaleriet og de to portrætter: »Ich bin die 
Auferstehung und das Leben … Iohanne 11 v. 
25« (Jeg er Opstandelsen og livet ...). I postamen-
tet læses verset:

»Hie ist ein Ruh-gewölb, hie ruhen in der stille
die niemandt ie gemacht, unruh mit lust und wille.
Thu lieber uns auch nicht, und lass den totten ruh,
Den stillen todten hauff kompst du auch selver zu«

Fig. 203. Opstandelsen, udsnit af Poul Beenfeldts og hans hustru Margaretas epitafium 1678 (s. 776, jf. fig. 202). 
Foto AM 2007. – The Resurrection, detail of sepulchral tablet commemorating Poul Beenfeldt and his wife Margareta, 1678.
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(Her er et roens hvælv, her hviler i stilhed de, som 
aldrig med lyst og vilje gjorde andre uro. Gør du 
det heller ej mod os, men und de døde ro. Du vil 
selv slutte dig til den stille døde hob). Epitafiet er 
konserveret 1976.
 Kisternes opstilling går som nævnt tilbage til 
en istandsættelse 1977, da kun Claus Løwen-
crones fik plads oppe i kapellet, mens de øvrige 
på grund af deres ødelagte tilstand bibeholdtes 
nede i gravkammeret. De fem kister her er stærkt 
medtagne, idet der i det væsentlige er bevaret 
nogle låg, kisteplader og ornamentdele, der nu 
ligger oven på fornyede kister af glat træ med sort 
maling. Kisterne er opsat øst-vest, tre ved siden af 
hinanden, således at der i nord står tre kister oven 
på hinanden. Fra en af dem stammer vistnok et 
kistekrucifiks af messing (fig. 214), 40×30 cm, med 
opdreven Kristusfigur af baroktype. Korset kran-
ses af treblade, og på den øvre arm ses sedlen med 
Pilati ord. Krucifikset er nu opsat på sakristiets 
østmur. Kisteplader og -beslag er alle af messing.
 1) 1675, over løjtnant Poul Kristopher Been-
feldt. Oven på den fornyede kiste ligger den op-
rindelige kistes læderbetrukne låg, 202×76 cm. 
Kistepladen (fig. 208), 40×48 cm, har tyskspro-
get skriveskrift og omgives af blomster og blade: 
Løjtnant Paul Christoph Bentfeldt ved det fynske 
nationale regiment til fods. Hans fader var oberst 
Paul Beentfelt, moderen Margareta Fischer, *6. 
dec. 1654. Han blev syg under belejringen af Wis-
mar 1675 og begav sig til Schwerin, hvor han 
efter ni dages svaghed døde 13. nov. om aftenen 
kl. 8. Bevaret er endvidere fem ens hjørnebeslag 
med blade, 13×13 cm. Nordligst i gravkammeret, 
oven på nr. 6 og under nr. 4.
 2) (Fig. 207), 1676, tilhørende ritmester Claus 
Løwencrone. Kisten, af egetæ, 198×87 cm, 63 cm 
høj, har svagt hvælvet låg og er betrukket med 
sortnet læder. Kistepladen, nederst på låget, er for-
gyldt, 36×41 cm, med en bred rand af blad- og 
blomsterværk: Claus Løwen Crone kongl. Ma-
jestæts velbestalter ritmester, *16 marts 1643 i 
Wiborg af velædle forældre, faderen den højman-
dige oberst Pouel Benfeld, moderen den højdy-
derige Margareta Benfeldts. Siden 7. juni 1675 
er han ved kong Christian V’s høje og særlige 
nåde og bevågenhed nobiliteret, †26. febr. 1676 

i majestætens tjeneste »til Sternberg udi Mech-
lenborg«. Over kistepladen sidder et beslag med 
Løwenkrone-våbenet, 32×35 cm, og øverst på 
låget et kors, 42 cm højt, hvortil har hørt et nu 
manglende †kistekrucifiks. I øvrigt prydes kisten 
af kant- og hjørnebeslag med blad- og blom-
sterværk, lige som der på siderne findes to, for 
enderne ét stort beslag med bærehanke af jern. 
Kisten står alene midt i kapellet.
 3) 1676, tilhørende oberst Poul Beenfeldt. På 
den fornyede kiste ligger en rest af den gamles 

Fig. 204. Udsnit af Poul Beenfeldts og hans hustru 
Margaretas epitafium 1678, vinge med martialsk figur 
(s. 774, jf. fig. 202). Foto AM 2007. – Detail of sepulchral 
tablet commemorating Poul Beenfeldt and his wife Margareta, 
1678, wing with martial figure.
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låg med læderbetræk og spor efter fæstnelse af ki-
stebeslagene, der til dels er i behold (alle af mes-
sing). Den bredovale kisteplade (fig. 209), der har 
krans af blomster og bladværk, 42×60 cm, bæ-
rer graveret versalskrift: De kongelige majestæter 
Christian IV’s og Frederik III’s højtbetroede og 
velbestaltede oberst til fods Povel Beenfelt, *28. 
jan. 1610 til Blistrup i Holstein. Efter at have ud-

stået langvarig krigstjeneste i Danmark, Swerige, 
Tydskland og Frangkrig (sic!) og i charger at være 
opsteget ‘fra neden’, †20. maj 1676 på Drenderup, 
66 år gammel. Over kistepladen har siddet et †ki-
stekrucifiks, hvis kors er i behold, 42 cm højt. End-
videre er bevaret følgende beslag: tre hjørnebeslag 
med engel, 30×30 cm, to cirkulære beslag med 
blomster og to våbenbeslag, 20×23 cm, med Poul 
Beenfeldts og hans hustrus våbener (fig. 210). Ki-
sten står som den midterste i gravrummet.
 4) 1677, tilhørende en datter af Mathias Lime 
og Margareta Beenfeldt. Hendes barnekiste er 
fornyet, kistepladen (fig. 212), 18×26 cm, har gen-
nembrudt rand af blomster og blade. Påskrift med 
graverede versaler: Konglig majestæts amtskriver 
Mathis Liem og hans hustru Margareta Been-
feld deres liden førstefødte datter, *9. juni 1677, 
†11. juni »efter to dages lius«. Endvidere findes 
et hjørnebeslag med englehoved, 7,5×7,5 cm. 
Nordligst i gravkammeret oven på nr. 1 og 6.

Fig. 205-206. Poul Beenfeldt (tv.) og hans hustru Margareta, malerier på deres epitafium fra 1678 (s. 776, jf. fig. 
202). Foto AM 2007. – Poul Beenfeldt (left) and his wife Margareta, paintings on their sepulchral tablet from 1678.

Fig. 207. Ritmester Claus Løwencrones kiste, 1676 (s. 
777). Foto AM 2007. – Coffin of Captain of Horse Claus 
Løwencrone, 1676.
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Fig. 208-209. Kisteplader. 208. Plade for løjtnant Poul Kristopher Beenfeldt, 1675 (s. 777). 209. Plade for oberst 
Poul Beenfeldt, 1676 (s. 777). Foto AM 2007. – Coffin plates. 208. Plate for Lieutenant Poul Kristopher Beenfeldt, 1675. 
209. Plate for Colonel Poul Beenfeldt, 1676.

Fig. 210-211. 210. Våbenbeslag for slægterne Beenfeldt og Fischerin fra Poul Beenfeldts kiste, 1676 (s. 778). 211.  
Hjørnebeslag og våbenbeslag (slægten Fischerin) fra Margareta Beenfeldts, f. Fischerin, kiste, 1681 (s. 780). Foto 
AM 2007. – 210. Mountings with arms of the Beenfeldt and Fischerin families from Poul Beenfeldt’s coffin, 1676. 211. Corner 
mounting and mounting with arms (Fischerin family) from the coffin of Margareta Beenfeldt, née Fischerin, 1681.

Fig. 212-213. Kisteplader. 212. Plade for en nyfødt datter af amtsskriver Mathias Lime og Margareta Beenfeldt, 
1677 (s. 778). 213. Kisteplade for Margareta Beenfeldt, f. Fischerin, 1681 (s. 780). Foto AM 2007. – Coffin plates. 
212. Plate for a newborn daughter of County Clerk Mathias Lime and Margareta Beenfeldt, 1677. 213. Plate for Margareta 
Beenfeldt, née Fischerin, 1681.
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 5) 1681, tilhørende Margareta Beenfeldt f. Fi-
scherin. Oven på hendes fornyede kiste ligger den 
gamles læderbetrukne låg og diverse beslag. Kiste-
pladen (fig. 213) er bredoval, dens rand gennem-
brudt med blomster og bladværk, 45×65 cm. Tysk 
indskrift med graverede versaler: Den velædle og 
højdyderige frue Margareta Fischerin hustru til 
Paul Beenfeld. *26. nov. 1620 i Oldenscloe (sic!), 
levede i ægteskab med sin salig herre i 36 år, var 
enke i 5 år, †13. oktober 1681. Endvidere kors 
til †kistekrucifiks, 44 cm højt, fire gennembrudte 
hjørnebeslag med englehoved, 20×20 cm, og et 
beslag med Fischerins våben (fig. 211), 19×23 cm. 
Sydligst i gravkammeret.
 6) Tilhørende en ukendt, kisten fornyet 1977. 
Nordligst i gravkammeret under nr. 1 og 4.

ROEDS OG RIIS’ KAPEL. Dette kapel blev 
først etableret 1656 i nordre sideskibs vestende af 
arvingerne efter kongelig fiskemester over Kol-
dinghus og Skanderborg len Jakob From (†1653) 
og skatskriver på Koldinghus Anders Madsen.339 

På deres epitafium, der må være identisk med det 
bevarede nr. 1 (fig. 216), stod tidligere at læse, at 
indretningen var foretaget af Anders Madsen. Det 
må være grunden til, at der 1671 og 1731 tales 
om ‘Anders Madsens begravelse’.15

 Da de gravsattes slægter 1729 igennem 50 år 
havde undladt at betale vedligeholdelse, blev ka-
pellet inddraget af kirken og overladt til sogne-
præst Johannes Reimers i Tyrstrup og Hjerndrup 
(Haderslev Amt).129 Midt i 1700-tallet hjemfaldt 
kapellet igen og blev nu erhvervet af kancelliråd 
og amtsforvalter Christen Roeds enke, Anne 
Cathrine Arved. Ifølge hendes skøde af 10. sept. 
1758 skulle begravelsen være »oven på jorden« 
ved den vestre side inden for den nordre kirke-
dør. Det ældre epitafium (nr. 1) blev genbrugt og 
sat i stand,129 og det samme må være tilfældet med 
skranken; idet begge har præg af at være arbejder 
fra o. 1656. Til vedligeholdelse af begravelsen gav 
Anne Cathrine Arved endelig en markjord i Kol-
dings søndre vang.129 Kapellet brugtes i forening 
af slægterne Roed og Riis, idet stifteren Anne 
Cathrine Arved var en søster til Johanne Arveds-
datter Kongelef, som var gift med borgmester Jens 
Riis. Under kapellet var der et †gravkammer.340

 Skranken (fig. 215), fra o. 1656, svarer i det væ-
sentlige til Beenfeldtkapellets og skyldes formentlig 
samme snedker. Den omfatter fire fag i syd og fire 
i øst, hvor de to midterste danner døre. Alle fag er 
ens, også dørfagene, med ottesidede fyldinger for-
neden og foroven et åbent ‘tralværk’ med snoede 
søjler. Over indgangens snosøjler ses der her små 
udskårne englehoveder. Skranken står som Been-
feldts i blankt patineret træ med søjler, flammelister 
og smalle fyldinger fremhævet i sort. 1729 bestem-
tes det, at skranken skulle bære en †indskrift lyden-
de på, at Anders Madsen og hans hustru Dorthe 
Hansdatter tidligere havde været begravet her.129

 Epitafier. 1) (Fig. 216), o. 1656, oprindelig over 
fiskemester Jakob From, hans hustru Elisabeth 
Henriksdatter Worm samt skatskriver Anders 
Madsen og hans hustru Dorthe Hansdatter, gen-
brugt o. 1758 for kancelliråd og amtsforvalter 
Christen Roed, hans hustru Anne Cathrine og 
den af dem adopterede jomfru Augustine Mar-
grethe Bech. De påmalede indskrifter er alle fra 
genanvendelsen o. 1758, angiveligt opsat og forfat-

Fig. 214. Kistekrucifiks fra en kiste i Beenfeldts Kapel 
(s. 777). Foto AM 2006. – Crucifix from a coffin in the 
Beenfeldt Chapel.
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Fig. 215. Roeds og Riis’ Kapel, indrettet 1758 af amtsforvalter Christen Roeds enke Anne Cathrine Arved. Såvel 
skranken som det store epitafium stammer fra o. 1656 og er genbrugt fra et ældre kapel (s. 780). Foto AM 2007. 
– The Roed and Riis Chapel, furnished in 1758 by the district revenue officer Christen Roed’s widow Anne Cathrine Arved. Both 
the rail and the large sepulchral tablet are from c. 1656 and were re-used from an older chapel.
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tet af Christen Roeds ven kapellanen Ole Nielsen 
Westphal og Anne Cathrine Roed f. Arved.
 Epitafiet, der er tilskrevet Hans Nielsen Bang 
i Middelfart,304 er arkitektonisk opbygget, idet 
dog frise og postament buer op og ned, så der 
dannes en ottesidet indfatning af storfeltet. Det 
kantes af en flammeliste og lidt bruskværk; for-
oven afslutter et af Hans Nielsen Bangs typiske 
englehoveder, og ved siderne flankerer spinkle 
korintiske frisøjler med kannelering. De hviler 
på fremspring med kvindehoved, og herunder 
folder hængestykkets bruskværk sig ud omkring 
et ovalt felt med en grotesk maske ovenover (fig. 
217). Allernederst afslutter en stor vindrueklase.
 Topstykket har et kvadratisk felt med relief af 
Gravlæggelsen (fig. 218), der flankeres af snoede 
søjler omvundet med vinløv. Topvingernes viltre 
bruskværk løber ud i englehoveder og groteske 

masker, mens topgavlen rummer et ovalt felt og 
krones med en frifigur af den opstandne Kristus.
 Bemalingen stammer fra genbrugen o. 1758. 
Som grundfarve tjener en blågrøn, der supple-
res af forgyldning og en smule rødt, blåt og kar-
nation. Indskrifterne står med gylden fraktur på 
sort bund og skal som nævnt alle være forfattet af 
præsten Ole Westphal. I storfeltet læses verset:

»Saa Længe Fattig Folk i Colding er at finde,
Og Kolding Kirke er med Hospital i Minde,
Saa glemmes ikke bør den store Kierlighed,

Som Cancellie Raad Roed med Frue dem har leed.
Var Guds Velsignelse hos dennem udi Live,

Af Herrens Gaver og de var betænkt at give,
Hvad Kirken, Hospital og Fattig have skal.
Thi lever de heri, som er blant Dødes Tal.

Den mindre Kiste, som her Læseren beskuer,
Bær og sit Vidne om den rene godheds Lue,

Som Salig Jomfrue Bech er viist i Liv og Død
I dette Huus, hvoraf hun dog var ikke fød,
Men der antaget blev i Datters Sted at være
Til sidste Aande dret, og hvad er eÿ den Ære
At hendes Liig skal staae i samme Roelighed,

Som Cancelli Raad Roeds og Frues haver sted.
Gid Efterkommere af dette vilde lære,

Hvor priselig Det er saa Herrens hus at ære,
Og giøre vel mod dem, som er i Nød besteed,
Naar de af Himlens Gud har dertil Leilighed!«

Verset afsluttes med gravskriften og oplysningen: 
»… opsat af en oprigtig ven Ole Westphal, magi-
ster philosophiæ og præst i Kolding«.
 I topgavlens felt læses: »Døden kommer til en-
hver/ Men hvo veed naar Timen er,/ Beed Gud 

Fig. 216. Roeds og Riis’ Kapel, epitafier (s. 780, 784). Tv. 
epitafium nr. 1, o. 1656, over fiskemester Jakob From 
og skatskriver Anders Madsen med deres hustruer, gen-
brugt o. 1758 for amtsforvalter Christen Roed og hans 
hustru Anne Cathrine Arved. Th. epitafium nr. 2, o. 
1779, over postmester og borgmester Jens Riis og hans 
hustru Johanne Arvedsdatter Kongelef. Foto AM 2007. 
– The Roed and Riis Chapel, sepulchral tablets. Left sepul-
chral tablet, c. 1656, commemorating fishmaster Jakob From 
and tax official Anders Madsen with their wives, re-used c. 
1758 for the district revenue officer Christen Roed and his 
wife Anne Cathrine Arved. Right: sepulchral tablet, c. 1779, 
to Postmaster and Mayor Jens Riis and his wife Johanne 
Arvedsdatter Kongelef.

Fig. 217. Bruskmaske fra epitafium nr. 1 i Roeds og Riis’ Kapel, o. 1656 (s. 783, jf. fig. 
216). Foto AM 2007. – Mask from sepulchral tablet in the Roed and Riis Chapel, c. 1656.
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giøre dig bereed/ Til en ævig Salighed«. I hæn-
gestykket findes ligeledes et vers:

»Se Læser
Her min Mand i Gravens giemme Hviler,

Jeg Efterlevende til Graven stedse iiler,
Og ønsker naar Gud vil at fare hen i Fred,
Da her mit Legeme faar roelig Hvilested.

Min Mand og Ieg var Et imens wi war i Live,
Wi samles og hos Gud ævindelig at blive,
Naar vore Legemer af Graven vekkes op,

Med Siæl og Legeme vi er blant Engle Trop«.

Verset er signeret »Anne Cathrine Roed, fød Ar-
vesen«.

 Gennem afskrifter kendes den oprindelige grav-
skrift over kongelig majestæts fiskemester over 
Koldinghus og Skanderborg len Jakob From og 
hans hustru Elisabeth Henriksdatter Worm, begge 
†1653. Indskriften afsluttedes med oplysningen: 
»Aar 1656 haver ærlig og velfornemme Mand An-
ders Madsen, Skatskriver paa Koldinghuus og hans 
Hustrue Dorthe Hansdatter dette Epitaphium og 
Begravelsessted ladet bekoste og opsætte«.341

 Epitafiet hænger på vestvæggen midt for ind-
gangen til kapellet.
 2) (Fig. 216), o. 1779, over kommerceråd Iens 
Riis, *16. april 1691, †12. aug. 1779, postmester 

Fig. 218. Topstykke med relief af Kristi Gravlæggelse, o. 1656. Udsnit af epitafium nr. 1 i Roeds 
og Riis’ kapel (s. 783, jf. fig. 216). Foto AM 2007. – Top piece with relief of the Entombment of Christ, 
c. 1656. Detail of sepulchral tablet in Roed and Riis Chapel.
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og kontrollør i 64 år samt borgmester i Kolding 
i 36 år samt hans hustru Iohanne Arvedsdatter 
Kongeleff, *13. dec. 1681, †17. marts 1759.
 Enkelt klassicistisk epitafium i sort og hvidt 
marmor. Selve tavlen, af sort marmor, krones af 
en hvid gesims med tandsnit, der er af hvidt mar-
mor lige som en afsluttende sålbænk forneden. 
Indskrift med indhuggede og forgyldte versaler. 
Begges gravskrifter sluttes af med et lille vers. 
Hans lyder:

»Fem sødskende med mig har vi i verden været
Fem børn haver Gvd af naade mig foræret

Fem liig det femte ieg har tillvckt dette sted
Fem Jesv dybe saar er vores salighed«

Hendes:
»Ieg roelig hviler her i graven hos min søster,
Som kiøbte dette sted at intet derved brøster
For sig selv tredie for mig og for min mand.

See skiødet for os fem ey meere rommes kand«

Epitafiet hænger på kapellets vestvæg, umiddel-
bart nord for nr. 1.

 Kister. Kapellet rummer fem kister af egetræ 
(fig. 219), der alle har rokokoform med stærkt 
ophøjede, profilerede låg. Da kisterne savner 
kisteplader, må identifikationen af de gravsatte 
i hovedsagen bygge på oplysningerne i versene 
på de to epitafier. Som det fremgår står familien 
Roeds tre kister sydligst, Riis-slægtens to nord-
ligst. Alle står de parallelt øst-vest, undtagen nr. 
2, der er anbragt nord-syd: 1) 1756, kancelliråd 
Christen Roed, 195×82 cm, 75 cm høj; sydligst i 
kapellet.342 2) 1758, jomfru Augustine Margrethe 
Bech, 180×75 cm; 68 cm høj. Opsat nord-syd 
østligst i kapellet.343 3) 1759, Johanne Arvidsdat-
ter Kongelev, 186×79 cm, 70 cm høj; næstnord-
ligst i kapellet. 4) Anne Cathrine Roed, 190×83 
cm, 75 cm høj; næstsydligst i kapellet. 5) 1779, 
borgmester Jens Riis, 210×108 cm, 75 cm høj; 
nordligst i kapellet.
 Indsættelser. Sammen med kisterne af kapellets 
første stiftere,344 indsattes 1671 amtsskriver Johan 
Badenhaupt i Anders Madsens kapel. Åbningen 
betaltes med 6 rdlr.15

Fig. 219. Det indre af Roeds og Riis’ Kapel med de foreskrevne fem kister (1756-79) 
tilhørende medlemmer af de to slægter (s. 785). Foto AM 2007. – Interior of the Roed 
and Riis Chapel with the prescribed five coffins (1756-79) of members of the two families.
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†HANS LUNDS KAPEL blev indrettet 1681, da 
postmester Hans Lund fik skøde på et begravel-
sessted i Søndre Kapel øst for gangen. Det måtte 
måle 4 sjællandske alen på hver led og have et 
vindue i østmuren.129 Kapellet må være nedtaget 
samtidig med Woydas og Jessens 1869 (jf. ndf.).
 Indsættelser, alle i ‘madam Lunds begravelse’. 
1726 et barn af regimentsskriver Kasbergs. 1728 
regimentsskriver Kasbergs barn og en »jomfru 
Thoschlag«. 1737 krigsråd Hachsen, og 1740 ma-
dam Lund selv.15

†BARNERS KAPEL blev indrettet af regiments-
feltskærer Niels Barner og hans hustru Katharina 
Thor Mülen, som 1700 tilkøbte sig en begravelse 
i Nordre Kapel.345 Af deres tysksprogede grav-
skrift, formentlig på et †epitafium, fremgik, at de 
begge var født i Husum, han 1636, hun 1641. 
Niels Barner var efter nogle vandreår kommet 
i tjeneste til hest hos kurfyrsten af Brandenburg, 
dernæst hos kejser Leopold som fodsoldat, og 
endelig havde han tjent to konger af Danmark, 
Frederik III og Christian V, berømmeligt såvel til 
fods som til hest, i medgang og modgang i sam-
fulde 42 år. Gravskriften afsluttedes med årstallet 
»1700«.66

 Kapellet blev nedbrudt 1807 i forbindelse med 
korsarmens inddragelse til borgerskole.66 1908 
undersøgte J. O. Brandorff i den nordligste del af 
rummet to murede gravkamre, af hvilke det ene 
kan være Barners (jf. †lukkede begravelser s. 789 
og fig. 223).

†WOYDAS OG JESSENS KAPEL blev indret-
tet af konferensråd og amtmand Ludvig Ernst 
von Woyda, der 1713 fik skøde på et begravelses-
sted i Søndre Kapel ‘vest for gangen’. Han måtte 
herefter lade kapellet forfærdige ‘over jorden med 
hvad ornament og prydelse og særdeles som han 
selv på egen bekostning og vedligeholdelse kun-
ne eragte tienligt’. Om det ønskedes, kunne et 
lille vindue til kapellet åbnes i vestmuren.129 Til 
begravelsen hørte et †gravkammer nedenunder.346

 Ved Woydas død 1729 gav hans efterladte in-
strukser angående begravelsen og tilladelse til, at 
etatsråd Johan von Jessen måtte anvende pladsen 
ved siden af Woydas. 1754 tilskrev kirken søn-

nen, amtmand (Fr. L.) von Woyda i Skanderborg, 
om hans forældres kapel og dets bevarelse i lyset 
af den forestående restaurering. Det trængte da 
kraftigt til reparation, men familien havde ikke i 
de sidste 20 år betalt for vedligeholdelse eller ‘ud-
vist nogen interesse for kirken’.129 1868 ønskedes 
amtmand von Woydas kapel fjernet, da det var 
blevet til vansir for kirken, og da der ingen midler 
fandtes til dets vedligeholdelse.52 Det blev ‘ned-
brudt 1869’og kisterne nedsat på kirkegården.
 På kapellets †skranke læstes 1848 to tyske vers, 
af hvilke det ene rummer dateringen 1714.66 Det 
første lyder: »Hier leg’ ich meine Leich, hier ru-
hen meine Glieder,/ Hier leg ich meine Noth, 
zusampt den Schmerzen nieder/ Lang hier seyn 
ist ja nichts als seyn in einer Qval,/ Drumb reißt 
mein Gott mich hin aus diesen Jammerthal« (Her 
lægger jeg mit lig, her hviler mine lemmer. Her 
lægger jeg min nød og smerte. At være længe her 
er jo blot en pine, derfor river min Gud mig ud 
af denne jammerdal). Det andet lyder:

»Todt! Du bringst mir süse Ruh,
Meine Augen schließ ich zu,

Leg’ mich in des Grabes Kammer!
Schlafe frey von Sorg und Jammer!

Finster Todt, Du schreckst mich nicht,
Jesus ist mein Lebens Licht. 1714«

(Død! Du bringer mig den søde ro, mine øjne 
lukker jeg, læg mig ind i gravens kammer. Sov 
blot fri for bekymring og jammer. Mørke død, du 
skræmmer mig ikke, Jesus er mit livs lys. 1714).
 †Kister. 1) 1729, konferensråd og amtmand 
Ludvig Ernst von Woyda, †69 år gammel. 2) 
Amtmandens hustru. Kisten havde beslag med 
hendes familievåbener, de Klenauers og Pentzers. 
3) 1730, en datter af amtmand Johan von Jessen. 
4) 1733 etatsråd og amtmand Johan von Jessen.60

†LUKKEDE BEGRAVELSER

Det er ofte umuligt at afgøre, om en begravelse i 
kirken blev foretaget ‘i jord’ eller i en såkaldt luk-
ket begravelse (et muret gravkammer). De luk-
kede begravelser optræder til stadighed i kirkens 
regnskaber, men kun sjældent med stedsangivelse 
eller med en konsekvent benævnelse efter grav-
stedets første købere.347 Da en nærmere kortlæg-
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ning således ikke er mulig, beskrives her først et 
mindre udvalg af de identificerbare gravkamre, 
derefter to arkæologisk undersøgte gravkamre, 
hvis ejere og brugere er ukendte.
 1) Slutningen af 1500-tallet. 1615 blev vellærde 
Hans Kjær (formentlig rektor Johannes Paludan) 
begravet i sin salig faders grav i kirken (jf. †epita-
fium nr. 2).15

 2) O.1618, for tolder og kirkeværge Anker Mo-
gensen og hans hustru Elsa Pouls. Hun fik tilkendt 
fri begravelse, idet hendes søn (af første ægtekab) 
sognepræst Poul Poulsen 1623 gav 100 sletteda-
ler til kirken og skolen samt 20 ‘til husarme’ (jf. 
gravsten nr. 19). Gaven forfaldt, så snart Elsa Pouls 
var ‘død og begravet’, hvilket skete 1625. Det be-
vilgedes, at der lagdes en gravsten (nr. 12) på æg-
tefællernes grav, lige som der måtte opsættes en 
tavle (†epitafium nr. 5) til deres ihukommelse.15

 3) O. 1659 for rådmand Peder Udsen og hans 
familie østligt i midtskibets sydside (jf. epitafium 
nr. 11). 1756 tilskrev kirken borgmester Raff i 
København, hvis forældre og svoger også lå i gra-
ven, at begravelsessted og kister var i ‘halvt for-
rådnet tilstand’, og at der ikke fandtes noget skø-
de. Man foreslog derfor, at begravelsen fyldtes op 
med jord, og at der lagdes nyt kirkegulv henover. 
Ud over de nævntes kister rummede begravelsen 
yderligere tre samt to børnekister, hvorfor den 
måtte siges at være ‘ganske fuld’.129

 4) O. 1674. Dette år begravede borgmester 
Henrik Fuiren sin hustru. Hendes †kiste havde 
Hans guldsmed beslået med messingbeslag for 24 
rdlr., et beløb, som han siden måtte stævne Hen-
rik Fuiren for.348

 5) O. 1684, indrettet af major Detlev Rantzau 
og hans hustru Anna Sofia Reichoven i gulvet 
under sakristiet. 1684 stod majorens lig i sakri-
stiet, og 1694 noteredes det, at majorinde Rant-
zau havde skænket kirken 75 slettedaler og derfor 
havde fri begravelse. 1742 blev begravelsen i sa-
kristiet repareret.15

 Ved en udgravning i sakristiet 1969 foretoges 
en undersøgelse af det murede gravkammer, der 
fandtes dækket af ægtefællernes gravsten (†nr. 29). 
Rummet, der var muret af munkesten, målte 205 
cm i nord-syd, 252 i øst-vest, og var 115 cm dybt. 
I gravkammeret stod resterne af to øst-vest-ori-

enterede kister, begge øjensynligt med affasede låg. 
1) I syd. Formentlig 1684 for generalmajor Detlev 
Rantzau. Kisten, der var dobbelt, savnede spor ef-
ter plader og beslag, men den havde rester af et 
dækkende tæppe. Den gravlagtes hoved udviste 
spor efter en hue eller paryk. 2) I nord, 1691, for 
Anna Sofia Reichoven. Den tysksprogede kiste-
plade (fig. 220) med graveret skriveskrift og ver-
saler (navnet) fandtes i fylden: Fru Anna Sophia 
Reichowen enke efter den (ligeledes) højædle og 
velbårne hr. Detlev Rantzoven Ridder af Dan-
nebrog og hans kongelige majestæt til Danmark 
og Norges tidligere generalmajor og amtmand på 
Koldinghus, *10. nov. 1630, gift 1661, enke 1684, 
†9. jan. 1691 i Copenhagen i sin alders 61. år, »Es 
ist gesetzt den Menschen ein Mal/ Zu sterben 
und das gehöhret allezu« (Det er nu engang men-
neskenes vilkår at dø; det hører med).
 Den fornemme kisteplade er af sølv, bredoval, 
23,5×27 cm, med indfattende laurbærkrans og 
hængeklæde af kobberblik. Klædet flankeres af 
en vinget Kronos med timeglas og døden i skik-
kelse af en kun delvis bevaret benrad med le, i 
alt 43×72 cm. Foruden kistepladen fremkom på 
kisten et våbenskjold af sølv (fig. 221), 45× 47 cm, 
og et krucifiks (fig. 222) med Kristusfigur af bly, 
42 cm høj. Dets kors havde været af træ med 
messingkanter, men var ødelagt bortset fra sedlen 
med ‘INRI’. Kisten havde dertil været betruk-
ket med læder og forsynet med kantende lister af 
messing; indvendig var der spor efter beklædning 
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Fig. 220. Kisteplade 1691 for Anna Sofia Reichoven (s. 
787). Foto AM 2007. – Coffin plate 1691 for Anna Sofia 
Reichoven.
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med et fløjlslignende stof. Fra graven optog man 
Anna Sofia Reichovens kisteplade, våbenplade 
og kistekrucifiks. De to første er indsat i en glas-
vitrine, der en tid har været ophængt i kirkens 
venteværelse. Krucifikset, med nyt kors, er op-
hængt på dåbsværelsets sydvæg.
 6) 1684 fik hospitalsforstander Jens Nielsens 
enke skøde på en begravelse i korets nordside.129

 7) 1700, indrettet af købmand Peder Laugesens 
efterladte hustru Karen Bendixdatter i Nordre 
Kapel for dem selv og deres børn (jf. †gravsten 
nr. 30).66 Deres †gravkælder kan være én af de to, 
som blev undersøgt under kapellet 1908, og som 
er beskrevet nedenfor med fig. 223.
 8) 1701 fik Peder Lauritzen skødebrev på en 
begravelse i Skt. Annas (søndre) Kapel.129 Den var 
blandt dem, der blev ‘forlænget’ efter ombygnin-
gen 1753-58.15

 9) 1725 fik enken efter Hans Pedersen (Juhl, jf. 
gravsten nr. 32) skøde på et muret begravelsessted 
‘her udi Kolding Kirkes kor næst op til den syd-
vestre mur’, som begravelse for ham selv og nogle 
af hans afdøde børn. Året efter fik enken, Mar-
grethe Eriksdatter, et nyt skøde på begravelsen, 
der nu omtales som Morten Eriksens (Margrethe 
Eriksdatters bror) og ‘de Juhlers’ begravelse. Der 

var tale om ‘et begravelsessted her i Kolding Kir-
kes kor, med sten og luge over, muret’, 2 alen og 
25/6 kvarter dybt.129 Først måtte den gamle be-
gravelse dog dirkes op og en ny nøgle laves; de 
‘tre lig’ i graven fjernedes, og dens vægge blev 
kalkede. Begravelsesstedet var blandt dem, der 
‘forlængedes’ efter restaureringen 1753-58.15

 10) 1729 fik biskop Ancher Anchersens børn 
skøde på en begravelse ved korets nordside, hvor 
hans epitafium (nr. 12) skulle sættes op, og hvor-
fra det aldrig måtte tages ned. 1743 nedsattes 
også bispinden, og kirken rykkede forgæves for 
betaling.129 Også hans børn og efterslægt brugte 
begravelsen (jf. epitafium nr. 13, 14).

Fig. 222. Kistekrucifiks fra Anna Sofia Reichovens 
†kiste, 1691 (s. 787). Foto AM 2006. – Coffin crucifix 
from Anna Sofia Reichoven’s †coffin, 1691.

Fig. 221. Beslag med Anna Sofia Reichovens vå-
ben. Fra hendes †kiste 1691 (s. 787). Foto AM 2007. 
– Mountings with Anna Sofia Reichoven’s coat of arms. From 
her †coffin, 1691.
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I forbindelse med installation af varmeværk i 
Nordre Kapel foretog J. O. Brandorff 1908 en ar-
kæologisk undersøgelse af to anonyme †gravkamre i 
kapellets nordende. De kan tænkes at være iden-
tiske med krypter tilhørende Barners Kapel fra 
1700 (jf. ovf.) eller Peder Laugesens begravelse 
fra samme år (ovf. nr. 7).
 Et gravkammer i nordkapellets nordøstre hjør-
ne (fig. 223) var rektangulært med længderetnin-
gen øst-vest, ca. 265×210 cm, 2 alen højt (ca. 125 
cm). Materialet var tegl og kamp (i vest), afstan-
den til nordgavlen var ca. 1 m, til østmuren ca. 75 
cm. Kammerets nordvestre del, der på tegningen 
er angivet (A), optoges af en bunke murbrokker 
og mørtel. I nordøstre del fandtes resterne af en 
nord-sydgående, fladbuet, halvstens hvælving (B), 
der øjensynligt var afbrudt i syd. I øvrigt inde-
holdt rummet resterne af fire kister, der ud over 
knogler rummede nogle gravfund, som nu findes 
i Museet på Koldinghus (inv.nr. 202 × 1-6).
 Langs sydvæggen stod østligst to kister oven 
på hinanden (C). Den nedre var helt sammen-
sunken. Den øvre var en ‘temmelig opløst’ dob-
beltkiste med skrå sider og ender, inderst af fyr, 
yderst af eg. Den indre kistes låg havde spor efter 
nogle ‘renæssancesirater af jern’, som ‘desværre 
var fjernede af arbejderne, inden de blev under-
søgt’. I kisten lå skelettet af en ældre kvinde, der 

havde været lagt i et ligklæde af silke. Af dette to-
ges en *prøve, lige som man optog to *silkebånd 
og nogle rester af en *gravbuket, der lå ved den 
dødes hænder.349 I kammerets sydvestre hjørne 
stod endelig to barnekister oven på hinanden 
(D). Mens den nedre kiste var helt sammensun-
ken, kunne den øvre bestemmes som tom, idet 
der dog reddedes lidt silkestof fra dens benyttelse. 
Kistens mål var ca. 75×60 cm. Ved undersøgelsen 
fremkom endvidere en barnefingerring af kob-
ber, der muligvis har været forgyldt.350

 Et lignende gravkammer i nordkapellets nord-
vestre hjørne svarede i størrelse til det ovenstående 
og adskiltes fra dette ved en kampestensvæg. Det 
tømte rum gik øjensynligt helt op til vestmuren, 
mens afstanden til gavlen var godt 1 m.350

IKKE STEDFÆSTET KISTETILBEHØR

Et *kistebeslag (fig. 224), o. 1650, er indkommet 
til Nationalmuseet 1853 (inv.nr. 13570). Det er 
af bly, kraftigt, 15,5×13 cm, og viser evangelisten 
Mattæus siddende, mens englen th. holder hans 
åbne bog og blækhus. Der synes at være tale om 
et hjørnebeslag til et kistelåg.
 Små rester af *gravtekstiler, en *gravbuket m.m. er 
behandlet sidst under †lukkede begravelser ovf.

Fig. 223. Skitseplan af anonym †muret begravelse fra o. 
1700 i nordre korsarmskapels nordøstre hjørne (s. 789). 
Tegning ved J. O. Brandorff 1908 i Museet på Kolding-
hus. – Sketch plan of anonymous †brick tomb from c. 1700 in 
the northeastern corner of the North Transept Chapel.

Fig. 224. Ikke stedfæstet *kisteplade, o. 1650, med frem-
stilling af evangelisten Mattæus (s. 789). Foto AM 2007. 
– Unattributed *coffin plate, c. 1650, with a representation of 
the evangelist Matthew.

†LUKKEDE BEGRAVELSER · IKKE STEDFÆSTET KISTETILBEHØR
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†GRAVFANER

1) O. 1659, over Cnisus(?) Christophorus de 
Russa (Christopher von Russaw), ritmester un-
der den polske general Garnecki (Stefan Czarni-
ecki), født i Polen, †2. juni 1659, 28 år gammel, 
»for begge høylovlige Konger og deres Riiger 
med en Kugle er skudt, tvert over fra Middelfart 
udi den Storm som mod Fyn blev begynt Aar 
1659 i Juni Maaned«. Indskriften var ifølge Fyhn 
forgyldt. Foruden den danske indskrift fandtes en 
identisk latinsk, dog med tilføjelse af de Russas 
alder samt datoen for hans død.302

  De Russa, hvis første fornavn snarest må læ-
ses som en karakteristik, »Generosus« (den ædle), 
var af adelig, kurlandsk slægt og tilhørte de pol-
ske hjælpetropper, der under Stefan Czarnieckis 
kommando assisterede Frederik III i den anden 
Karl Gustav-krig 1658-60.351 Gravfanen hang i 
1730 over kvindestolene i midtgangen, og endnu 
i 1820 opbevaredes den i våbenhuset.352

 2) 1684, over den ædle og mandhaftige Mat-
thias von Borstel, kgl. majestæts skibskaptajn, født 
i Bellum i Stiftbremen, †7. juli 1684 på Snoghøj i 
sin alders 45. år. Fanen, der var af sort silke, hang 
1730 i den nordre gang; senere var den hensat i 
våbenhuset.302

 3) O. 1692, over ritmester Heinick Homeyer 
(jf. gravsten nr. 30). Gravfanen, der havde samme 
indskrift som hans gravsten, var af sort silke og 
hang 1730 i koret; senere var den hensat i våben-
huset.302

INDSÆTTELSER

Af sådanne nævnes her kun et lille udvalg: 1593 
blev Mourids Podebusk til Kørup (Odense Amt), 
der døde i sin egen gård i Kolding, indført i ‘ka-
pellet’ (sakristiet?) og nedsat i en grav ‘på en lang 
tid’. Det skete i mange adelspersoners nærværelse. 
Enken gav 100 dlr. for den foreløbige begravelse 
i kapellet. 1613 blev liget overført til Kørup og o. 
1787 til Putbus på Rügen.15

 1614 blev kongens øverste sekretær, Tyge Lan-
ge til Brejninggård (Ringkøbing Amt), indsat i 
sakristiet og ført bort på andendagen. Arvingerne 
gav 12 par vokslys, to rosenobler og otte daler til 
kirken.15

 1647 henstod Thomas Juel til Sønderskov i kir-
ken; hans frue, Maren Bølle, betalte 7½ dlr.
 1713 blev mester Just, kongens kok, indsat nog-
le uger i kirken.15

†KIRKEGÅRDSMONUMENTER

1634 fik Frederik Frederiksen, søn af Frede-
rik sejlmager, tilladelse til at lægge en gravsten i 
træramme på sine forældres grav på kirkegården, 
hvorfor han betalte 8 rdlr.15

 Ved kirkegårdens nedlæggelse 1825 rummede 
den endnu enkelte ældre ligsten, således nr. 32, 
foruden nogle yngre, der mindedes tolderne 
Hertz (†nr. 38) og Memmert, apoteker Eilschou 
og søn (†nr. 42) samt en farmaceut Dose (eller 
Dosse).66
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3 Oldemoder 109.
4 DiplDan 2. rk., VII, nr. 89.
5 Jf. også DiplDan 3. rk., III, nr. 40, og Frederik I.s Regi-
stranter 6. nov. 1525.
6 Dahlerup 1968 (jf. note 2).
7 Jf. Thelma Jexlev, »Kolding bys bog«, Koldingbogen 
1983, Kolding 1983, 11-14.
8 Caspar Markdanner befalede således 1591, at Mads 
skrædder skulle gå omkring i kirken om søndagen 
med ‘kirkeposen’ (klingpungen), 1609 at en præst, for-
jaget fra Tyskland, skulle have udbetalt 2 dlr. af kirkens 
beholdning.
9 Repert 2. rk., nr. 7154.
10 Repert 2. rk., nr. 10437.
11 KancBrevb 24. febr. 1593.
12 KancBrevb 19. maj 1632.
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rik V, jf. Mønt- og Medaljesamlingen. F. P. 3025.
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Kolding. En topographisk Skizze, Odense 1822, 65-67.
20 Thiele, Danmarks Folkesagn I, 245-46.
21 HofmFund IV, 675-76. Se også Jens Jørgen Fyhn, Ef-
terretninger om Kjøbstaden Kolding, Kbh. 1848, 74-75.
22 Altrenes historie er behandlet i DaAtlas V, 2, 1769, 
900, Fyhn 1848 (jf. note 21), 54-55, P. Eliassen, Kolding 
fra Middelalder til Nutid, Kolding 1910, 229-33 og af 
Vivi Jensen i Skt. Nikolaj Kirke Kolding ved Tove Jør-
gensen, Vivi Jensen og Poul Dedenroth-Schou, Kol-
ding 1987, 22-34.
23 Repert 2. rk., nr. 8813; jf. kopi af samme brev, nr. 
11804.
24 Repert 2. rk., nr. 11111.
25 Repert 2. rk., nr. 11974. Gertrud Nielsdatters dona-Gertrud Nielsdatters dona-
tion til alteret skete med lensmand Niels Eriksen Ro-
senkrantz’ samtykke.
26 LAVib Kolding præstearkiv. Fortegnelse over gamle 
pergamentsbreve mv. 1754-1848 samt div. dokumenter 
1415-1806 (C469.68).
27 DaKancReg 14. april 1540. Sønnens ret til gården 
blev bekræftet 1574, jf. KancBrevb 24. jan. 1574.
28 DiplDan 2. rk. VII, nr. 89.
29 DiplDan 3. rk. III, nr. 40.
30 SuhmNyeSaml I. 1, 62. Alteret var da ledigt efter hr. 
Niels Urnes død.
31 DaKancReg 15. august 1546.
32 KancBrevb 26. februar 1554.
33 Cornelius Hamsfort døde 1580.
34 HofmFund II, 224-26; Kronens Skøder 21. april 1569.

35 Afskrift af Kolding By’s Bog 1493-1635 ved registra-
tor Georg Christensen, Viborg; maskinskrevet kopi o. 
1940 i Kolding Stadsarkiv, folio 28v.
36 Om kalenter i almindelighed, se Lars Bisgaard, »Det 
middelalderlige kalente – et bindeled mellem kirke og 
folk«, i Agnes S. Arnórsdóttir m.fl. (red.), Konge, kirke og 
samfund, Århus 2007, 443-70.
37 Repert 2. rk., nr. 8142. – Dorothea Eriksdatter havde 
efter sin mand, Mogens Ebbesen Galt (†1481), haft 
Koldinghus i forlening.
38 Repert 2. rk., nr. 11974.
39 DaKancReg 21. marts 1549.
40 LAVib, Pergamentsamlingen, Kolding Kirke, 21. febr. 
1514. Sml. Eliassen 1910 (jf. note 22), 232.
41 KancBrevb 11. jan. 1561 med uddrag af ældre doku-
menter.
42 Kolding Bysbog (jf. note 35), folio 13. Gregers Iversen 
levede endnu 1511, jf. Repert 2. rk., nr. 11804.
43 Kolding Bysbog (jf. note 35), folio 239. Alterets for-
mue omfattede endvidere et pant i en gård, der bebo-
edes af Jens Rolfsen, og afgiften af en gård, hvori Niels 
Kock boede.
44 KancBrevb 3. febr. 1552.
45 Striden førtes mellem Albert Maltesen Viffert og 
Erik Kaas på den ene side og Herman Skeel på den 
anden.
46 KancBrevb 11. jan. 1561 med uddrag af ældre doku-
menter.
47 Kirkergsk. (jf. note 15), 1601 og 1631-32.
48 Vivi Jensen, »Klokkehus – klokkerens hus. En sær-
lig bolig i Koldings middelalder«, Else Roesdahl (red.), 
Bolig og familie i Danmarks middelalder, Århus 2003, 207-
11.
49 Samtidig kunne det godtgøres, at kirkegården på et 
senere tidspunkt var udvidet mod syd med ca. 6 m.
50 Det blev 1595 indskærpet, at det var forbudt at lade 

Fig. 225. Udsigt til kirken fra Vestergade o. 1870. Th. 
bager Brandts †gård, nedbrudt 1873. Tegning af L. A. 
Winstrup. Efter Tobiassen og Skov 1950. – View of the 
church from Vestergade, c. 1870.
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kreaturer græsse på kirkegården, med mindre man 
havde fået kirkeværgernes eller øvrighedens tilladel-
se dertil. 1666 meddeltes det på bytinget, at hvis der 
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sen 1910 (jf. note 22), 267-68.
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52 LAVib. Kirkeinspektionens arkiv. Diverse dokumenter 
1727-1874 (C625.30-35).
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nr. 609×5). Jf. Vivi Jensen, »Kolding-tid«, Skalk 1991, 
nr. 2.
54 Kirkergsk. (jf. note 15) 1693-1728 og 1728-49.
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behandlet i Georg Bruun, Dronning Dorotheas Skolehus. 
Bidrag til Kolding lærde Skoles Historie 1537-1725, Kol-
ding 1928. Se også Vivi Jensen, Dorothea. Guds vilje – og 
dronningens, Kbh. 2007, 228-29.
56 NyKglSaml 4to, nr. 1366, her citeret efter Bruun 1928 
(jf. note 55), 20-21.
57 Bruun 1928 (jf. note 55), 115. Jon Jensen Kolding 
var 1578-1609 sognepræst i Anst, hvor han sammen 
med lensmanden Caspar Markdanner forskønnede 
kirken og fortsatte sin forfattervirksomhed (jf. DK 
Ribe 2464).
58 Citeret efter Bruun 1928 (jf. note 55) og med hans 
oversættelse s. 26-27.
59 Jesper Ratjen, »Lidt om skolens historiske ‘seværdig-
heder’«, KAG-Nyt dec. 1995, 22-25.
60 DaAtlas, V, 2, 1769, 896-900.
61 Teksten er gengivet på latin af Fyhn 1848 (jf. note 
21) 96-97, og oversat til dansk af Jørgen Olrik i C. M. 
Smidt, »Christian III’s Dronning Dorotheas Portræt«, 
ÅrbVejle 1906, 65 ff. Endnu en oversættelse ved Chri-
stian Liebing er gengivet i Fra skolehus til amtsgymna-
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62 Kirkergsk. (jf. note 15) 1738-52. Ifølge bilag (nr. 14) 
fik Jørgen Arentsen Slache 1. juli 1738 betaling for føl-
gende arbejde til latinskolen: 1265 bogstaver, et billede, 
kongens krone og navnetræk samt dronningens por-
træt og mønt. 20. okt. 1738 betaltes ifølge bilag (nr. 20) 
for transport af ‘den udhugne sten, som blev opsat over 
latinskolens dør; den kom fra Egtved, hvor den blev 
udhugget’. Se endvidere om Jørgen Arentsen Slache i 
Weilbach, KunstLeks.
63 At Peder Storm er forfatteren, er 1995 påvist af Jes-
per Ratjen i »Lidt om skolens historiske ‘seværdighe-
der’«, KAG-Nyt dec. 1995, 22-25.
64 Tavlen kan sammenholdes med den kombinerede 
præsterækketavle og epitafium, som Peder Hansen 
Storm o. 1726 lod ophænge i Egtved Kirke. Jf. Chri-
stian Liebing, »Peter Storms epitafium i Egtved«, Årb-
Vejle 2006, 17-25.
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af en guldmedalje slået 1560. Jf. C. M. Smidt 1906 (jf. 
note 61).
66  Fyhn 1848 (jf. note 21) 54-94.
67 Eliassen 1910 (jf. note 22) 233 og 265.
68 Bruun 1928 (jf. note 55) 54-55.
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70 Af de seks indskrifter blev fem overflyttet til den 
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Museet på Koldinghus. En sidste, et dørtræ fra 1607, er 
anbragt over porten til Borchs gård ved Akseltorv. Jf. J. 
O. Brandorff, »Indskrifter fra gamle Huse i Kolding«, 
ÅrbVejle 1908, 255 ff. De følgende citater er hentet 
herfra.
71 Jf. regnskabet i Kolding Bysbog (jf. note 35) 1588-89.
72 Kirkeværgen Hans Kneus, der var sognepræst i 
Harte-Bramdrup, er tillige nævnt på en bygningstavle 
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73 Jf. regnskab i Kolding Bysbog (jf. note 35) 1603-04 og 
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tavlen fra 1606 nævner lensmanden Caspar Markdan-
ner og sognepræst Jens Sørensen (Harte) samt de to 
kirkeværger: borgmester Anker Mogensen og (kapel-
lan?) Anders Mikkelsen.
74 Kirkergsk. (jf. note 15) 1730, bilag nr. 42.
75 Jf. Elna Møller, Tømrede klokkehuse, Kbh. 1960, og 
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brand 1282 (DK KbhAmt 1282-83).
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77 Eliassen 1910 (jf. note 22) 462 og 483.
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449-51.
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tør V. Th. Walther 28. april 1863 (LAVib. Bygningsin-
spektoratet Århus (B239.123)). Et alternativt forslag (fig. 
226) til en indramning af bronzerelieffet, udarbejdet af 
L. A. Winstrup 1861, viser en nygotisk gavl i nærmest 
italiensk stil med pinakler og krabbeblade (skitse 1861 
i Kolding Stadsarkiv).
80 Tegninger i Kolding Stadsarkiv (A801-28).
81 Ove Jørgensen, »Georg Brauns beskrivelse og billede 
af Kolding 1587«, Museet på Koldinghus. Årsberetning 
1979-80, 52-76.
82 PræsteindbWorm I 209-10.
83 ResenRibe 95-96.
84 De danske Kirker 1969.
85 Trap 3. udg. 1904.
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86 Eliassen 1910 (jf. note 22) 228.
87 J. O. Brandorff, St. Nikolaj Kirke i Kolding. Kortfattet 
Vejledning, Kolding 1924 og P. Tobiassen og Sigvard 
Skov (red.), Kolding Sct. Nicolai Kirke gennem 700 Aar, 
Kolding 1950 og Skt. Nikolaj Kirke 1987 (jf. note 
22).
88 Tobiassen og Skov 1950 (jf. note 87). En logisk følge 
heraf var markeringen 2000 af kirkens 750 års dag. 
Menighedsrådet udgav i den anledning et lille skrift 
Kolding Sct. Nicolai Kirke 750 år.
89 Vilh. Lorenzen, De danske Franciskanerklostres Byg-
ningshistorie, Kbh. 1914, 72 f. og De danske kirker, 1969.

90 Harald Langberg (red.), Hvem byggede Hvad, bd. 3, 
1971, 131.
91 Vivi Jensen i Skt. Nikolaj Kirke 1987 (jf. note 22), 
9 ff.
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colai kirke«, HaStb 1977, 77-90.
93 ResenRibe 95-96.
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95 Efter en omtale af den brøstfældige nordmur opreg-

Fig. 226. Ikke benyttet forslag til opsætning af krigermonument ved nordkapellets gavl (s. 597). Blyantsskitse ved 
L. A. Winstrup 1861 i Kolding Stadsarkiv. – Unrealized proposal for the erection of a war memorial at the gable of the North 
Chapel by L. A. Winstrup 1861.
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nes antallet af hvælvpiller i kirken til ni, svarende til 
midtskibets 2×3 fritstående piller og tre piller ved den 
just omtalte nordmur, idet det var underforstået, at syd-
muren med dens piller skulle blive stående (hvad de ved 
indbygningen af de barokke hvælv alligevel ikke blev). 
Overslag af 4. febr. 1752 i LAVib. Kirkeinspektionens ar-
kiv. Kolding Kirkes kopibog 1726-65 (C625.23).
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med en indvendig.
97 Sidealternichen havde samme form 1626, da et dåbs-
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(jf. fig. 23).
98 Borgmester og råd i brev til stiftsøvrigheden 18. juli 
1750 i LAVib. Kirkeinspektionens arkiv. Kirkergsk. 1738-
52 (C625.15).
99 Når barokkirkens tagryg er trukket lidt mod nord, 
skyldes det formodentlig ønsket om at få den nye tag-
ryg til at stå lige midt for tårnet.
100 Borgmester og råd i brev til stiftsøvrigheden 18. juli 
1750 (jf. note 98).
101 Jf. de to kirker i Georg Dehio, Handbuch der Deut-
schen Kunstdenkmäler. Hamburg, Schleswig-Holstein, 1971, 
270 og 485.
102 Jf. kirkerne i Dehio 1971 (jf. note 101), 141 og 291 
samt folderen Ev.-luth. St.-Nikolai-Kirche. Burg auf Feh-St.-Nikolai-Kirche. Burg auf Feh-
marn, (Schnell, Kunstführer Nr. 2055), Regensburg 
2002.
103 Vilh. Lorenzen, De danske Franciskanerklostres Byg-
ningshistorie, Kbh. 1914, 72 f. og Hans Krongaard Kri-
stensen, The Franciscan Friary of Svendborg, Svendborg 
1994, 30 ff.
104 Jf. Kunst- und Geschichts-Denkmäler des Grossherzogt-
hums Mecklenburg-Schwerin, II, Schwerin in Mecklen-
burg 1898, 346-48, Georg Dehio, Handbuch der Deut-
schen Kunstdenkmäler. Mecklenburg-Vorpommern, 2000, 

194-95 og Gottfried Kiesow, Wege zur Backsteinsgotik, 
Eine Einführung, Bonn 2003, 114.
105 På opmålingerne 1881 (fig. 16e og 27b) er der ikke 
gjort nærmere rede for vinduet, der fejlagtig er tegnet 
som en forholdsvis dyb niche af samme højde som de 
øvrige vinduer.
106 Kirkergsk. (jf. note 15) 1693-1728.
107 Kirkergsk. (jf. note 15) 1588-1636.
108 Kirkergsk. (jf. note 15) 1693-1728 og 1763-73.
109 Kirkergsk. (jf. note 15) 1662-93.
110 Kirkergsk. (jf. note 15).
111 Kirkeregnskaberne (jf. note 15) omtaler 1637 en tag-
rende (‘kirkerende’) af bly ‘mellem sakristiet og Sankt 
Annes kor’.
112 Birgitte Dedenroth-Schou og Jens Åge S. Petersen, 
Rådhus og bystyre i Kolding 1500-2000, Kolding 2001, 
s. 23 f.
113 KancBrevb 31. marts 1576.
114 Kirkergsk. (jf. note 15) og DaAtlas (jf. note 60).
115 LAVib. Kirkeinspektionens arkiv. Div. dokumenter 
(1499) 1545-1732 (C625.29).
116 Eliassen 1910 (jf. note 22) 398-99.
117 Anders Malling Aaboer m.fl., Folkeskolen i Kolding 
fra 1814 til i dag, Kolding 2004, 17-18. Heri henvis-
ning til Theodor Siersted, Kolding kommunale Skoler 
1792-1892, Kolding 1892.
118 Sml. også Hanne Honnes de Lichtenberg, Tro, håb 
og forfængelighed. Kunstneriske udtryksformer i 1500-tallets 
Danmark, Kbh. 1989, 370-71.
119 Ligesom de første lutherske præster i Harte reside-
rede Hans Kneus i Kolding, hvor han var kirkeværge 
endnu 1592. Han blev begravet i korets nordre side 
27. marts 1596 (kirkeregnskaber, jf. note 15). Hans 
døtre Maria (†1582) og Marine var efter tur gift med 
borgmester Søren Kjærs søn, rektor Johannes Sørensen 
Kjær (jf. †epitafium nr. 2 og Peder Hegelunds almanak-
optegnelser 1565-1613, udg. ved Bue Kaae, 1976).
120 Kolding Kirkes inskriptioner 1730 og 1731 (for-
kortet Ørsted 1731). Manuskripter i LAVib og NM (se 
arkivalieoversigt).
121 Sml. Kai Uldall, »Benhus og benkiste«, NMArb 
1950, 169-74.
122 Kirkergsk. (jf. note 15) 1693-1728.
123 LAVib. Kirkeinspektionens arkiv. Regnskab over kir-
kens nedbrydelse og nye opbygning fra 14. aug. 1753 
til dens genindvielse 11. jan. 1758 og videre bygnings-
udgifter til 10. jan. 1763 (C625.24).
124 Louis Bobé, »Caspar Markdanner«, PersHistT 10. 
rk., bd. 2, 1935, 39-47.
125 ResenRibe 96; MarmDan 74-75.
126 Tegning af Søren Abildgaard 1772 i NM. Ifølge 
Abildgaard mente man 1772, at stenen tidligere havde 
været indsat udvendig i muren ‘i den østlige ende af 
kirken til nordre hjørne’.
127 Fyhn 1848 (jf. note 21) 56. Sml. kongelige reskrip-Sml. kongelige reskrip-
ter 1752 og 1753.

Fig. 227. Profilkapitæl i barokkirkens nordvestre hvælv-
pille (s. 634). Opmålt af Nicolai Petersen og NJP 2007. 
1:25. – Profiled capital in the northwestern vaulting pillar of 
the Baroque church. Survey.
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128 Kirkergsk. (jf. note 123) 31. jan. 1757. Beløbet sva-Beløbet sva-
rede til, hvad Morten Teilmann til Ristrup og Skrums-
ager (†1781) betalte for at opnå rang af justitsråd.
129 LAVib. Kirkeinspektionens arkiv. Kolding Kirkes 
kopibog 1726-65 (C625.23).
130 Borgmester og råd i brev til stiftsøvrigheden 18. juli 
1750 (jf. note 98).
131 Bygmester Cay Stallknecht (1690-1754), bror til 
bygmester Claus Stallknecht (1681-1734), var tilli ge 
hospitalsforstander i Vejle. Cornelius Hansen (ca. 1713-
75) var bygmester i Fredericia.
132 Kirkergsk. (jf. note 15) 1738-52.
133 Anbefaling for Samuel Zimmermann, udstedt af 
borgmester Andreas Gertsen i Århus 10. april 1753 og 
vedlagt kirkeregnskabet (jf. note 15) 1752-54.
134 Weilbach, KunstLeks. Zimmermann, der virkede som 
murermester fra 1729, udnævntes til kongelig murerme-
ster 1748 og optoges i Københavns murerlaug 1757.
135 Kirkergsk. (jf. note 15) 1754-56, bilag nr. 583.
136 Kirkeværgen i brev til biskop H. A. Brorson 1755, 
referet i Skt. Nikolaj Kirke 1987 (jf. note 22) 68.
137 Kirkergsk. (jf. note 15) 1754-56.
138 Jf. note 129. Brevet er underskrevet af sognepræst 
M. Bakke og borgmester Jens Riis samt tre medlem-
mer af byrådet.
139 Datoen fremgår af et senere brev fra Koldingbor-
gerne til stiftsøvrigheden 5. maj 1755 (jf. note 129).
140 Kontrakten mellem byen og Samuel Zimmermann 
8. dec. 1755 findes som bilag (nr. 583) i kirkens regn-
skab (jf. note 15) 1754-56.
141 Synsforretningen er vedlagt kirkens regnskab (jf. 
note 15) 1756-58.
142 Fyhn 1848 (jf. note 21) 56. Arien med tre vers er 
gen givet i Tobiassen og Skov 1950 (jf. note 87), 25. Den 
blev oprindelig trykt i Kjøbenhavnske nye Tidende om 
lærde og curiøse Sager, Kbh. 1758 nr. 5.
143 Under byrådets til tider ophidsede debat i 1880’er-
ne om kirkens fremtid blev der fra Venstres side argu-
menteret for at nedbryde kirken og lade den afløse af 
en helt ny. En fortaler for denne løsning, sagfører I. L. 
Hansen, fandt, at kirkens stil var ‘alt andet end skøn, 
idet den består af et lavt kor, en højkirke med korsfløje 
og med et stort, grimt tag, og et grimt, klodset tårn’ (I. 
L. Hansen i Skrivelse til Indenrigsministeriet, gengivet 
i Kolding Folkeblad 28. sept. 1885. Her citeret efter Kol-
ding Sct. Nicolai Kirke 750 år, Kolding 2000).

144 LAVib. Bygningsinspektoratet Århus. Forskellige kir-
ker, J-R, 1850-1905 (B239.123).
145 Arkitekt A(lbert) Gjellerup (1845-1935), Køben-
havn, havde 1876 vundet 1. præmie for et forslag til et 
amtssygehus i Kolding.
146 L. A. Winstrups forslag ville med spir koste 13.000 
kr. Jf. note 16.
147 LAVib. Kirkeinspektions arkiv. Beregninger 1882-83 
over omkostningerne ved en istandsættelse (C625.28A).
148 NM’s korrespondancearkiv. Udtagne akter fra Det 
særlige Kirkesyn. Brev af 18. juni 1885 fra Kultusmi-
nisteriet.
149 NM’s korrespondancearkiv. Udtagne akter fra Det 
særlige Kirkesyn. J. J. A. Worsaae i (kladde til) brev til 
Ministeriet af 15. juli 1885.
150 NM’s korrespondancearkiv. Udtagne akter fra Det 
særlige Kirkesyn.
151 Note 16. Kirkeinspektionen i brev til Ministeriet 
28. aug. 1885.
152 NM’s korrespondancearkiv. Udtagne akter fra Det 
særlige Kirkesyn. Kirkesynet 2. marts 1886 i (kladde 
til) brev til Ministereiet.
153 NM’s korrespondancearkiv. J. O. Brandorff i brev til 
F. Uldall (ca. 1902).
154 Kolding Avis 13. dec. 1886.
155 Sml. også J. D. Herholdts og Vilh. Petersens projekter 
til nyt tårnspir over Odense Domkirke (DK Odense 
290 f). Et af Vilh. Petersens forslag (jf. fig. 216, projekt 
nr. 1) synes at tage udgangspunkt i spiret i Kolding.
156 Lydike pottemager blev ifølge kirkeregnskaberne 
(jf. note 15) begravet 8. dec. 1616.
157 Nationalmuseet. NNU rapportblad 2007.
158 Jf. P. Tobiassen, »Besættelsestiden – Glasmalerierne«, 
i Tobiassen og Skov 1950 (jf. note 87) 73-93. – Kræsten 
Iversen, født 1886, og Peter Tobiassen, født 1897, var 
begge opvokset i Holsted Sogn, Ribe Amt.
159 Den nationalt sindede digter Mads Nielsen (1879-
1958) var apoteker i Kolding 1943-53. Han er bl.a. 
kendt for befrielsessangen 1945 ‘En lærke lettet’.
160 NyKglSaml. Brev fra H. B. Storck til S. A. Bergsøe 
10. april 1889. Anstalten nævnes ikke ved navn.
161 P. Tobiassen, »Besættelsestiden – Glasmalerierne«, i 
Tobiassen og Skov 1950 (jf. note 87), 84.
162 Jf. note 60 og 123.
163 Ifølge kongebrev af 12. juli 1780. Kirkergsk. (jf. note 
15).
164 Skt. Nikolaj Kirke 1987 (jf. note 22) 23, 178.
165 Vivi Jensen i Skt. Nikolaj Kirke 1987 (jf. note 22) 
9-52.
166 Arnold Hansen, »Om nogle Messehagler, som tilhø-
rer Sct. Nicolai Kirke i Kolding«, ÅrbVejle 1946, 124-
36.
167 Kolding Stadsarkiv. Kolding Skt. Nikolaj Kirke. Kir-
keværgens regnskabsbog 1860-95 (A 801-13).
168 J. O. Brandorff, St. Nikolaj Kirke i Kolding. Kortfattet 
Vejledning, Kolding 1924.

50

Fig. 228. Egetømmer fra ældre tagværk, genbrugt som 
hanebånd i barokkirkens tagværk (s. 655). Opmåling 
ved Vilhelm Poulsen og NJP 2007, tegnet af MN. 1:50. 
– Oak timber from older roofing, re-used as collar beams in the 
roofing of the Baroque church.
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169 Panelet bag de ydre storsøjler er ældre fornyelser 
og kunne eventuelt tænkes at have afløst et panel med 
vinger.
170 En stor foldeplanche svarende til fig. 59 findes som 
bilag i Skt. Nikolaj Kirke 1987 (jf. note 22).
171 Påvist af Svend Zachariassen, »Malerierne på alter-
tavlen«, i Tobiassen og Skov 1950 (jf. note 87) 50-72. 
Alle tre stik er gengivet i Skt. Nikolaj Kirke 1987 (jf. 
note 22), 108-10.
172 Magnus-Petersen hævdede i sin indb. fra 1893 (i 
NM) at have afdækket originalt maleri under stråle-
kransen: »Især det mellemste Billede var slet behandlet, 
idet, at der om den fra Graven opstaaende Christusfi-
gur var malet en oval med Ramme i skrigende gule 
Farver, hvilken Overmaling dækkede en Del af Kisten, 
Grotten, Soldaterne, samt Baggrunden med Jerusalem. 
Da denne Maling fjernedes med tilbørlig Omhu, lyk-
kedes det at fremdrage det oprindelige saameget, at 
kun en let Opmaling af disse Partier foretoges«.

173 Burde være »remittvntvr«.
174 Her ser man i hjertet en frø, et svin og en flaske, vel 
symboliserende hjertets urenhed.
175 Margit Thøfner, »Imported patterns and home-
grown virtues: Hendrick Goltzius’s Exemplar Virtutum 
prints and the altarpieces of St Nicholas in Kolding and 
St Mary in Flensburg«, i publikationen fra konferencen 
Reframing the Danish Renaissance, Nationalmuseet 2006 
(under trykning).
176 Således læses bl.a. »Jeremias Ansgar« og i et skjold 
»MHS 1646«; endvidere »Ancher Anchersen« (jf. epi-
tafium nr. 12) og i et indskåret skib påskriften »anno 
1696«.
177 Zachariassen 1950 (jf. note 171) 50-72, Tove Jørgen-
sen i Skt. Nikolaj Kirke 1987 (jf. note 22) 107-18, Han-
ne Honnens de Lichtenberg, Tro ~ håb og forfængelighed, 
1989, 349-53, Carsten Bach-Nielsen, »Emblematics in 
Denmark«, i The emblem in Scandinavia and the Baltic, 
udg. af S. McKeown og Mara R. Wade, Glasgow 2006, 
44 ff., samt Thøfner under trykning (jf. note 175). For 
brugen af Goltzius’ stik generelt i Danmark se Hugo 
Johannsen, “The Graphic Art of Hendrick Goltzium 
as Prototype for Danish Art in the Reign of Christian 
IV”, i Art in Denmark 1600-1650, Leids Kunsthistorisch 
Jaarboek 1984, 83-110.
178 Zachariassen 1950 (jf. note 171). For identifikatio-
nen af stikkene henviser han til Theodor Riewerts, 
»Der Maler Johan von Enum«, Nordelbingen 1936.
179 Derimod er det nok muligt, at Flensborgmalerierne 
kan have modtaget inspiration fra Kolding. Se Thøfner 
under trykning (jf. note 175).
180 Parmo C. Tang Petersen, »Præsterne« i Tobiassen og 
Skov 1950 (jf. note 87) 130. Anders Bentsen Dallin 
havde studeret i udlandet, 1591 blev han udnævnt til 
hofpræst og præst ved Helligåndskirken i København. 
Samme år tog han magistergraden, og 1601 blev han 
biskop i Oslo. Dallins forfatterskab bestod dels i over-
sættelser af tyske læreskrifter, dels af et eget opbyg-
gelsesskrift, »Theologia Davidica«, som han dedicerede 
til kongen.
181 Hvis man således havde en højtrangerende maler i 
Kolding, var der vel næppe grund til at vælge en an-
den. Da Hans Kjær døde 1590, skulle hans eventuelle 
arbejde på altertavlen i givet fald være foretaget i hans 
sidste leveår. Forslaget om ham som altertavlens ma-
ler skyldes restauratoren Magnus-Petersen i hans indb. 
1893 i NM.
182 Om usikkerhed ved identifikationen se Skt. Nikolaj 
Kirke 1987 (jf. note 22) 121 med note 6-7.
183 Andre afskrifter findes hos Ørsted 1731 (jf. note 
120) og Fyhn 1848 (jf. note 66); se også Skt. Nikolaj 
Kirke 1987 (jf. note 22) 121 med note 7.
184 Note 15 og 60.
185 For hjælp ved vurderingen af stemplerne takkes 
Poul Dedenroth-Schou. Tove Jørgensen foreslog i Skt. 
Nikolaj Kirke 1987 (jf. note 22) 123, at mærkerne kun-

Fig. 229. Ikke benyttet forslag til opførelse af ligkapel 
ved tårnets nordside (s. 642). Tegning af L. A. Winstrup 
1870 i Kolding Stadsarkiv. – Unrealized proposal for the 
erection of a mortuary chapel at the north side of the tower.
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ne tilhøre Paulus Schütte i Hamborg (1656-1712). Der 
ses dog ikke nogen egentlig overensstemmelse med 
hans stempler, jf. Die Goldschmiede Hamburgs, heraus-
gegeben von Erich Schliemann, Hamburg 1985, Bd. I, 
173 og II, 9, 178 f.
186 Skt. Nikolaj Kirke 1987 (jf. note 22) 55-173.
187 Han synes ikke at kunne identificeres i DK Sjyll.
188 Den er stilet til borgmesteren i Kolding af August 
Christian Schramm, forstanderen for Skt. Annen Ho-
spitalet i Lübeck. Jf. Die Bau- und Kunstdenkmäler der 
Freien und Hansestadt Lübeck, Lübeck 1928, 339.
189 NM’s korrespondancearkiv.
190 Kolding Stadsarkiv. Skt. Nikolaj Kirke. Kirkeproto-
kol 1925- (A 801-29b).
191 Foredrag i Det nordiske Oldskriftselskab 13. dec. 
1897. Jf. Hansen 1946 (jf. note 166).
192 Skt. Nikolaj Kirke tilbød at udlåne hagelen, men 
det blev fra norsk side afslået, da man ikke ville fejre 
kroningen med lånt gods.
193 Middelalderkunst fra Norge i andre land. Norwegian Me-Norwegian Me-
dieval Art Abroad, red. Martin Blindheim, Oslo 1972, 
35-37.
194 Herved bliver den våbenagtige figur på hagelen 
selvsagt en ny gåde; det kan måske anses for tvivlsomt, 
om der overhovedet er tale om et våben.
195 Charlotte Paludan og Lone de Hemmer Egeberg, 
98 Mønsterbøger til Broderi, Knipling og Strikning. Det 
Danske Kunstindustrimuseum 1991, 71.
196 Flere eksempler hos Agnes Geijer, Ur textilkonstens 
historia, Lund 1972, planche 50, 52-53.
197 Hagelens undersøgelse og henvisninger til mulige 
sidestykker skyldes Laura Bjerrum.
198 For identifikation og datering se Hansen 1946 (jf. 
note 166) 124-36.
199 Kirkergsk. (jf. note 15). Samme år ses ‘Claus billed-
snider’ som fæster af et stolestade i kirken.

200 Skt. Nikolaj Kirke 1987 (jf. note 22) fig. 95.
201 Kolding Stadsarkiv. Skt. Nikolaj Kirke. Kirkeproto-
kol 1861 ff. med synsforretninger 1875-1928 (A 800-
1c); NM’s korrespondancearkiv.
202 Skt. Nikolaj Kirke 1987 (jf. note 22) 34, hvor det 
med rette fremføres, at fontekummen lige så vel kan 
være kommet til Kolding fra den kvaderstenskirke, 
kong Christian III lod indgå i Koldinghus’ fundamen-
ter.
203 Jf. eksempelvis DK Ribe 2625.
204 Ifølge kirkeregnskabet (jf. note 15) havde himlen en 
værdi af ca. 50 slettedaler.
205 Se Weilbach, KunstLeks og senest DK Århus 5512 
med noter.
206 Det var ikke ualmindeligt at skænke et stykke in-
ventar og samtidig give det karakter af en art personligt 
epitafium. Jf. s. 402 (epitafiepulpitur 1692) og alment 
Eva de la Fuente Pedersen, »Kirkemøbler med epita-
fiefunktion. Om den adelige elites donationer i Dan-
mark 1560-1660«. Ting och tanke. Ikonografi på liturgiska 
föremål, red. Ingalil Pegelow, Stockholm 1998, 313-34.
207 På skrankens inderside er iagttaget spor efter trap-
pen, der nu er skjult af sakristiets store vægskabe.
208 Opmalingen fra 1893, der lød »CMFSCM«, er ved 
et nyt afdækningsforsøg 1940 afløst af det ligeledes 
svært forståelige »MSF« og to næsten ulæselige bogsta-
ver. Jf. Skt. Nikolaj Kirke 1987 (jf. note 22) 137.
209 Af Jacob Ørsteds afskrift 1731 (jf. note 120) fremgår, 
at indskriften oprindelig afsluttedes med »Anno 1591«, 
ikke med »renoveret«.
210 Restauratoren, Magnus-Petersen, kaldte det fundne 
en »pragtfuld Farve, Guld- og Sølvbelægning«. For 
felternes stjerner var der kun belæg i et enkelt felt. 
Indskrifterne havde været opmalet flere gange, hvorfor 
Magnus-Petersen tog udgangspunkt i de ældste dele. 
På Markdanner-våbenet var der åbenbart ingen far-
ve i behold; i hvert fald anfører restaurator, at det nu 
blev malet i »de rigtige heraldiske Farver«. Indb. 1893 
i NM.

50*

Fig. 230. *Alterkalk, 1581, ukendt stempel (s. 674, jf. 
fig. 66). Foto AM 2007. – *Chalice, 1581, unknown hall-
mark.

Fig. 231. Alterkalk, 1677, ukendte stempler (s. 675, jf. 
fig. 68). Foto AM 2007. – Chalice, 1677, unknown hall-
marks.
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211 Marie-Louise Jørgensen, »Lektorieprædikestole i 
Østdanmark«, Kirkens bygning og brug 89 ff.
212 Sporene kunne iagttages før 1968, da der blev opsat 
store skabe imod korskrankens bagside.
213 Jf. Hugo Johannsen og Claus M. Smidt, Danmarks 
arkitektur. Kirkens Huse, Kbh. 1981, 130-32.
214 Kolding Bysbog (jf. note 35). Se også Skt. Nikolaj 
Kirke 1987 (jf. note 22) 55, 146 f.
215 DaKirkelove II, 515. Forordningen har formentlig 
svaret til den samtidigt stadfæstede for Vejle Kirke (s. 
140).
216 Eliassen 1910 (jf. note 22) 308-12.
217 Kirkergsk. (jf. note 15) 1754-56.
218 Kolding Stadsarkiv. Skt. Nikolaj Kirke. Kirkeproto-
kol 1861 ff. med synsforretninger 1875-1928 (A 800-
1c).
219 Således læses bl.a. »Christen Ludvigsen Julii 1768«, 
»Paul Jacobsen Satterup d. 15. Juni Anno 1768« og »Jo-
achim Fogh d. 16. Augusti A(nn)o 1777«.
220 Anna Lidén, »Sankt Olofs underliggara«. Den ljusa 
Medeltiden, studier tilägnade Aron Andersson, Stockholm, 
1984, 145-56.
221 Om en bemaling 1870 vidner en indskrift, påmalet 
under et af sæderne: »G. A. Schwaner Malersvend af 
Bogense 1870«.
222 Vivi Jensen tilbagekalder i Skt. Nikolaj Kirke 1987 
(jf. note 22) 37 med note 41 et forslag om, at korsto-
lene oprindelig skulle have stået i †Gråbrødrekirken.
223 Vivi Jensen afviser i Skt. Nikolaj Kirke 1987 (jf. note 
22) 37-38 Fyhns talangivelse 24 som usandsynlig. Da 
han skrev i 1848, var der imidlertid netop 24 stole i 
koret, af hvilke de to dog var nyere (jf. ndf.).
224 V. Thorlacius-Ussing, Billedskæreren Claus Berg, Kbh. 
1922, og Beckett, DaKunst II 200-24.
225 Hverken Thorlacius-Ussing eller Beckett (jf. no-
te 224) nævner Kolding-gavlene i forbindelse med 
Berg.
226 Ørsted 1731 (jf. note 120). Indskriften gengives også 
i DaAtlas (jf. 60) og hos Fyhn 1848 (jf. note 21) 79.
227 NM. Søren Abildgaards notesbog nr. 8, 1772, 6. Her 
findes også skitser af gavlenes våbenskjolde.
228 Hun forlod menigheden 1703. Se Eliassen 1910 (jf. 
note 22) 308-12.
229 Kirkergsk. (jf. note 15) 1752-54.
230 LAVib. Kirkeinspektionens arkiv. Diverse dok. 1545-
1732 (C625.29).
231 P. Eliassen, »Da Kolding gemte sine Dokumenter i 
Kirken«, i ÅrbVejle 1917, 216.
232 Christian III’s Rentemesterregnskaber II, 1554, udg. ved 
Søren Balle og Niels Geert Bolwig, 1999, 19.
233 Museumsoplysning, Museet på Koldinghus.
234 »Dansk Folkemuseums Virksomhed i Finansårene 
1930-32«, Fortid og Nutid 1933-34, 52.
235 Note 186; NM’s korrespondancearkiv.
236 Note 15 og 216.
237 Følgende stemmer rummer ældre pibemateriale: 

Hovedværk: Oktav 4', Spidsfløjte 4', Oktav 2', Mixtur 
V-VI; pedal: Nathorn 2', Mixtur VI. (Meddelt 2007 af 
Marcussen & Søn).
238 Kolding Bysbog (jf. note 35) oplyser 1560, at borg-
mester Søren Skriver (alias Søren Kjær eller Paludan) 
havde aflagt regnskab for de nye stole og det ny orgel-
værk. Orgelbyggerens navn oplyses ikke.
239 Kirkergsk. (jf. note 15).‘Bassen’ kan muligvis have 
været orglets pedalværk.
240 Kirkergsk. (jf. note 15) gengiver navnet »Elias Wer-
nischü«.
241 Bælghuset var antagelig placeret i tårnrummet.
242 Benævnes »Undersatz 15 fod« i tilbudet.
243 Pedalværket omfattede endvidere en vakant stem-
me.
244 Orglet afsynedes af organisten Christian Diedrich 
Koch, Haderslev. Kirkergsk. (jf. note 15).
245 I. P. Wissings donation var på 100 specier. En *træ-
plade fra orglet, 46×71,5 cm (nu i Museet på Kolding-
hus, inv.nr. 1778), bærer følgende inskription i hvid 
kursiv på sort bund: »Dette Orgel er Bygget 1758 af 
Orgelbygger Amdie Worm i Aarhuus. 1835 blev det 
forbedret og indsat en ny 16 Fods Stemme af Sønnen 
Orgelbygger Caspar Herman Gotlob Worm i Engom. 
Bemelte nye Stemme blev givet af Borger og Kjøb-
mand I. P. Wissing i Colding«. Ifølge Fyhn 1848 (jf. 
note 21) 54-94 bekostede Wissing to nye stemmer, 
hvilket også passer bedre overens med donationens 
størrelse.
246 Demant oplyser, at pedalet manglede tonerne a, b, 
h og c'; pedalklaviaturet har dog næppe omfattet tan-
genten gs.
247 Kirkergsk. (jf. note 15). En del af udsmykningen 
blev leveret af orgelbyggeren. Selv om hovedværket 
udstyredes med en Principal 8 Fod, blev den gamle 4 
fods facade åbenbart bibeholdt. Prospektpiberne blev 
beklædt med folie.
248 I Brorsons Samlede Skrifter, udg. ved L. J. Koch, 
1951-56, annonceres digtet med følgende beskrivelse 
af facaden: »Allerøverst paa det nye Orgelværk findes 
Kongens Navn og Krone, imellem 2de Engler med 
Cinque og Basune, og derunder haver ligeledes Hs. 
Høyærværdighed componeret følgende Linier: …«
249 Kirkergsk. (jfr. note 15). Småafvigelser i gengivelsen 
hos Fyhn 1948 (jf. note 21) 54-94.
250 Jf. note 52. Dispositionen gengives efter det appro-
berede tilbud af 10. maj 1855 samt oplysningerne i 
synserklæringen af 15. august 1859. Synsforretningen 
blev foretaget af domorganist Carl-August Hansen, 
Ribe, og Conrad L. Nissen, Kolding.
251 Synserklæringen 1859 fremhæver den meget af-
fektfulde »Schweller«, hvorved man kunne frembringe 
Forte og Piano ved Hoboen. If. orgelbyggerens over-
slag skulle denne stemme ikke være en obo, men en 
dulcian.
252 Kirkergsk. (jf. note 15). Orglet afsynedes af organi-
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sterne Carl-August Hansen, Ribe, og Conrad L. Nis-
sen, Kolding.
253 Dispositionen gengives efter Organist- og Kantorem-
bederne, 3. udg., 1927, suppleret med oplysninger fra 
Marcussen & Søns arkiv.
254 Transmission fra man. II.
255 Transmission af Bordone d’amore man. II.
256 Michael Preben Hansen, »Pneumatik i Danmark«, i 
Claus Røllum-Larsen & al., Dansk Orgelkultur, Jelling 
1997, 290.
257 Optegnet 1973 af Den Danske Orgelregistrant.
258 Transmission fra man. II.
259 NM. Responsum ang. orgelplaceringer fra Karen 
M. Carstens til Rolf Graae.
260 Jf. den store samling emblemmalerier i Horsens 
Klosterkirke (DK Århus 5815 ff.) og Carsten Bach-
Nielsen, »Emblematics in Denmark«, The Emblem in 
Scandinavia and the Baltic, Glasgow 2006, 31 ff.
261 Undersøgelsen, der dog nemt kan være kommet 

uden om seks malerifelter, nåede frem til, at panelet fra 
første færd havde stået umalet.
262 I. Arthur-Nielsen, »Sct. Nicolai kirkes orgler«, 1970, 
manuskript i Musikhistorisk Museum. En beskrivelse 
af orgelpulpiturets indretning findes i Ludvig Fuglsang, 
»Da jeg var Kordreng i Sct. Nicolai Kirke«, Tobiassen og 
Skov 1950 (jf. note 87) 123-28.
263 Identifikationen af de afbildede er ikke sikret ved 
egentlig påskrift, men alene ved to gamle sedler med 
navnene, der er hæftet til maleriernes nedre ramme-
stykker.
264 En skik med krucifikser på lysekronerne synes i øv-
rigt ukendt.
265 Gregers Ottesen var borgmester 1620-34, og det er 
vel sandsynligt, at den oprindelige krone er skænket i 
forbindelse med hans død 1634.
266 Skt. Nikolaj Kirke 1987 (jf. note 22) 154-55 med 
afbildning af sedlen.
267 Jf. note 15 og 60.

Fig. 232. Epitafium nr. 15, o. 1804, over Elisabeth Junghans af Just, *13. okt. 1730, 
†14. nov. 1804 (s. 748). Foto AM 2006. – Sepulcral tablet nr. 15, c. 1804, to Elisabeth 
Junghans of Just. 
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268 Skt. Nikolaj Kirke 1987 (jf. note 22) 55-173, Hen-
ning Henningsen, »Kirkeskibet i St. Nikolaj kirke, Kol-
ding, og lidt om kirkeskibe i Vejle Amt«, ÅrbVejle 1965, 
71-79 samt Henning Thallund, Kirkeskibe i Haderslev 
Stift, Haderslev 1999, 55.
269 Helge Søgaard, »Bemærkninger til Kolding skoma-
gerlavs Historie«, Fortid og Nutid 1945, 144-54.
270 Disse toner aktiveres fra stokklaviaturets taster C, 
D-c4 samt de tilkoblede pedaltaster C, D-g.
271 Klokkespillets anskaffelse blev muliggjort ved en 
donation fra dr. Sigurd Ørums arvinger, der ønskede 
at sætte den afdøde et minde. Det var dog nødvendigt 
at foranstalte en lokal indsamling for at tilvejebringe 
det fulde beløb.
272 Automatikken er via elektromagnetiske hamre for-
bundet med 37 af klokkerne (f1, g1, a1-g4).
273 Tak til campanologerne Bendt Gammeltoft-Han-
sen og Per Rasmus Møller for oplysninger vedr. klok-
kespillene. Se også Anker Sølling, »Klokkespillet i Kol-
ding Sct. Nicolai kirke«. HaStb 1974, 100-03 og Skt. 
Nikolaj Kirke Kolding (jf. note 22) 171 f.
274 Uldall antog, at hvert bogstav simpelt hen kunne 
være begyndelsesbogstavet i et ord, og at indskriften 
dermed ville være så godt som umulig at tolke.
275 Fr. Orluf, »En klokkeindskrift i Sct. Nikolaj Kirke i 
Kolding«, ÅrbVejle 1948, 77-86.
276 Mats Åmark, »Den svenske klokke i Kolding«, Årb-
Vejle 1960, 63-69.
277 Orluf 1948 (jf. note 275) nævner eksempelvis klok-
ken i Smollerup (Viborg Amt) med indskriften: »Vel-
sign Gud og bevar dette kar af malm« og klokken i 

Nørre Nöbbelöv i Skåne, hvorpå der læses: »Hjælp 
Gud med din nåde, at dit værk lykkes mig vel«.
278 Åmark 1960 (jf. note 276), der nævner tilsvaren-
de mærker på en kirkeklokke i Floda Kirke i Söder-
manland. Se yderligere Lars Andersson, Pilgrimsmärken 
och Valfart. Medeltida pilgrimskultur i Skandinavien, Lund 
1989, 105 ff., specielt s. 113.
279 Skt. Nikolaj Kirke 1987 (jf. note 22) 167 med no-
te 34, der citerer kæmnerregnskabet: ‘Anno 1614 er 
sendt til København med Knud Iversen, borger her 
sammesteds, for den svenske klokke, som byen fik fra 
København, et stykke, som blev til overs fra den nye 
stormklokke, vægt 1 skippund og 4 lispund, som blev 
vejet af den gamle stormklokke, som ikke blev støbt, 
var 1½ skippund’. Jf. også P. Eliassen, »De gamle Klok-
ker«, ÅrbVejle 1905, 202-204.
280 Jf. Arnold Hansen, »Om Adam Nielsens kirkeklok-
ker støbt i Kolding i Aarene 1600-1616«, ÅrbVejle 
1959, 86-108.
281 Jens Fønbos gave var øjensynligt posthum; han var 
druknet i åen vest for byen 1609-10. Se nærmere Han-
sen 1959 (jf. note 280).
282 Jf. Eliassen 1905 (jf. note 279).
283 Jf. klokke nr. 1 med note 279.
284 Note 52 og Hofmfund IV, 682.
285 Otto Norn, »Ripensiske patriciere. Epitafieportræt-
ter fra renaissancetiden«, i Festskrift til Astrid Friis, 1963, 
172-84.
286 Eliassen 1910 (jf. note 22), 338.
287 Ved samme lejlighed flyttedes epitafium nr. 12 og 
14 fra Nordre til Søndre Kapels endevæg. Gravmin-
dernes anbringelse 1908 fremgår af en plan i Brandorff 
1924 (jf. note 168).
288 Tobiassen og Skov 1950 (jf. note 87) 41 og Skt. Niko-
laj Kirke 1987 (note 22) 175.
289 Jf. note 120. Indskriften gengives også af MarmDan 
1739.
290 For hjælp til oversættelse af denne og følgende gam-
meltyske indskrifter takkes Vibeke Winge.
291 Epitafiets »vita« i vers tre må være en fejl for »vi-
tæ«.
292 Denne afrensning kan tænkes foretaget o. 1850 eller 
1893. I hvert fald rejser undersøgelsen tvivl om, hvor 
meget original farve restaurator har set 1893.
293 En mindre mundret, men lidt mere ordret oversæt-
telse kunne være: »Husk synden så du sørger,/ døden 
så du slutter,/ dommen så du frygter,/ barmhjertighe-
den så du ikke fortvivler«.
294 Norn 1963 (jf. note 285) 177.
295 Der må menes »obnoxia«.
296 Se Merete Bergild og Jens Jensen, »Rosenholm-
skabet og dets mestre Mikkel van Groningen og Lau-
rids Andersen Riber«, Historisk Aarbog for Randers Amt 
1987, 30. Her knyttes udførelsen dog til et besøg af 
maleren i byen 1594.
297 Se Carsten Bach-Nielsen, »Tidens tegn. Lidt om 

Fig. 233. Gravstensfragmenter (s. 767). Nr. 5, o. 1616, 
over Jens Hamborg. Foto AM 2007. – Tombstone frag-
ments. No. 5, c. 1616, of Jens Hamborg.
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vanitas-motiver i 1600-tallet«, Ico 1986 nr. 4, 4-5. For 
brugen af Goltzius’ stik generelt i Danmark Johannsen 
1984 (jf. note 177).
298 Til tydeliggørelse er på en af stikkets bobler skrevet: 
»nihil« (intet). Ordet ses nu ikke på maleriet, men læ-
stes der 1848. Fyhn 1848 (jf. note 21) 54-94.
299 Der kendes ingen sikre værker af Hans Kjær, men 
han optræder i flere sammenhænge arkivalsk. Se Skt. 
Nikolaj Kirke 1987 (jf. note 22).
300 Skt. Nikolaj Kirke 1987 (jf. note 22) 174-213.
301 Ørsteds (jf. note 120) oplysninger tillader kun en 
stedfæstelse til Søndre Kapel eller sideskib,
302 Jf. note 66 og 120.
303 En let afvigende afskrift findes hos Fyhn 1848 (jf. 
note 21) 54-94.
304 Mogens Bencard, »Hans Nielsen Bang. Billedhug-
ger i Middelfart«, Fynske Minder 1962, 250.
305 En gengivelse af den latinske tekst findes hos Fyhn 
1848 (jf. note 21) 59 f., en fuldstændig oversættelse i 
Skt. Nikolaj Kirke 1987 (jf. note 22) 203.
306 Våbenet til venstre med en fugl under to stjerner, 
kan ikke være dansk adel; det andet, en pelikan, er et 
barmhjertighedssymbol, der brugtes af personer, som 
ikke var ‘rigtigt’ våbenførende.
307 Gravskriften som helhed er citeret af Fyhn 1848 
(jf. note 21) 60 f. og findes oversat i Skt. Nikolaj Kirke 
1987 (jf. note 22) 202-03.
308 Kryger, Studier 321. Wiedewelts mesterskab til epita-
fiet fremgår af hans register over sine værker.
309 Skt. Nikolaj Kirke 1987 (jf. note 22) 174-213.
310 En anden mulighed var en placering som topfigur 
på en orgelfacade, men kirkens arkivalier giver ingen 
grund til at antage, at der skulle være opsat nogen ny 
orgelfacade inden for den periode, figuren må tilhøre.
311 På museet har figuren en tid lang været opsat øverst 
på et epitafium fra Storring Kirke. Jf. DK Århus 2080 f.

312 MarmDan 75, Ørsted 1731 (jf. note 120) og Fyhn 
1848 (jf. note 21) 54-94.
313 Maria Kneus var datter af Hans Kneus, provst og 
kirkeværge, jf. bygningstavle 1575, s. 626f.
314 Tekstens gengivelse hos Fyhn 1848 (jf. note 21) må 
bero på afskrift efter Ørsted. Fyhn selv havde tydelig-
vis intet fysisk kendskab til epitafiet, idet han løseligt 
forbandt indskrifterne med ‘et par ligsten’, der endnu 
skulle have eksisteret i koret 1730 (1731).
315 »RNB« kan muligvis være den Rasmus Nielsen, der 
if. regnskaberne (jf. note 15) købte en gammel ligsten 
af kirken i 1705. Gravstenen omtales ikke af Ørsted 
1731 (jf. note 120).
316 Skt. Nikolaj kirke 1987 (jf. note 22) 83 ff. med note 
61 og Jensen, Gravsten I, 182-83.
317 Jf. Jensen, Gravsten I, 184.
318 Indskriften er suppleret efter Jacob Ørsteds afskrift 
1731 (jf. note 120) og Søren Abildgaards tegning i 
NM.
319 Skriftstedets lidt uvante version skyldes vistnok 
Calvin.
320 Gravskriften er suppleret efter Ørsted 1731 (jf. note 
120), Søren Abildgaards tegning og notebog i NM 
samt Fyhn 1848 (jf. note 21) 54-94.
321 Forældrene er ifølge kirkergsk. Hans Wiff og Leo-
nora (Jakobsdatter?).
322 Elsa Povels’ efternavn er ikke et mangelfuldt pa-
tronym, men antageligt hendes første mands fornavn, 
eftersom hendes søn var sognepræst Poul Poulsen (jf. 
gravsten nr. 19).
323 Indskriften er suppleret efter Jacob Ørsteds afskrift 
1731 (jf. note 120).
324 Jf. P. Eliassen, »Borchs Gaard i Kolding«, ÅrbVejle 
1915, 158-85.
325 Ørsted 1731 (jf. note 120) og kirkergsk. (jf. note 
15).
326 LAVib. Kolding Præstearkiv. Kolding købstads kirke-
bøger 1635-1815 (C469.1-8).
327 Ifølge kirkebogen (jf. note 326) døde Erik Hansen 
1705.
328 Ørsted 1731 (jf. note 120). Ifølge Peder Hegelunds Al-
manakoptegnelser 1565-1613, udg. ved Bue Kaae, Ribe 
1976, døde Morten Svendsen 8. febr. 1574 ‘hasteligen 
i Ågård i (Øster) Starup sogn’.
329 Fotos i NM.
330 If. kirkergsk. (jf. note 15) var navnet ‘Karen’.
331 Kolding kirkebog (jf. note 326) og kirkergsk. (jf. 
note 15).
332 Jensen, Gravsten II, 275. Skt. Nikolaj Kirke 1987 (jf. 
note 22) 180.
333 »... hessel ...« kan formodes at være en rest af ‘Hes-
selmed’, den gård i Vester Horne Hrd., Ribe Amt, 
hvortil Vincents Juel skrev sig.
334 Måske er »MCS« identisk med den Michel Chri-
stensøn, der if. kirkebogen (jf. note 326) begravedes 27. 
jan. 1733, ligesom der med »MHD« kan være tale om 

Fig. 234. *Gravstensfragment nr. 7, o. 1625-50, over 
u kendte (s. 767). I Museet på Koldinghus. Foto AM 
2008. – Tombstone fragment no. 7, c. 1625-50. 
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det barn af Hans Mickel Danielsen, der if. kirkergsk. (jf. 
note 15) begravedes 1733.
335 Indskriften er suppleret efter Ørsted 1731 (jf. note 
120). ‘Lykke pottemager’ betaltes if. regnskabet 1592 (jf. 
note 15) for at glasere 100 tagsten til kirkens tag, og 
‘Lydike pottemager’ betaltes i 1598 for en kakkelovn og 
650 gulvfliser til kirken, endvidere 1608 for gulvfliser.
336 Ifølge kirkebogen (jf. note 326) begravedes Anders 
Thomassens søn Thomas 14. april 1737.
337 Gennem rummets hvidtning ses, at der ind imellem 
er brugt munkestensformater.
338 Sl. 90,10, i ordlyd efter Luthers bibeloversættelse.
339 Fyhn 1848 (jf. note 21) 73 ville forlægge ‘det From-
ske’ kapel til Nordre Kapel, hvilket er så meget mere 
forståeligt, som både dette og Nordre Kapels kapelbe-
gravelser var forsvundne på hans tid.
340 NM’s korrespondancearkiv 1976. Her omtales Been-
feldts gravkammer som ‘det søndre’.
341 Jf. note 60 og 120.
342 Kancelliråd Roeds lig indsattes 1756 i det endnu 
ikke erhvervede kapel. Kirkergsk. (jf. note 15).
343 Jomfruens lig indsattes 1758. Kirkergsk. (jf. note 15).
344 Dorthe From indsattes 1676 i ‘sin egen begravelse’. 
Kirkergsk. (jf. note 15).

345 Jf. note 60 og 129.
346 Dette oplyses i forbindelse med kapellets nedlæg-
gelse 1869, idet en tilhørende ‘kælder’ da bevaredes af 
hensyn til et planlagt varmeanlæg. Jf. note 16.
347 Lige så ofte kunne begravelsen benævnes efter en 
af de senere nedsatte.Yderligere en komplikation er, 
at det, der her kaldes ‘lukkede begravelser’, i regnska-
berne ofte kaldes ‘åbne’ i den betydning, at rummene 
jo, sådan set, var tilgængelige.
348 Eliassen 1910 (jf. note 22) 339 f.
349 Ifølge et responsum fra professor Bille Gram i Kø-
benhavn (i Museet på Koldinghus) var der bl.a. tale 
om en tokimsbladet plante, bark af ene samt diverse 
stængeldele.
350 Museet på Koldinghus. Indb. med skitsetegninger 
ved J. O. Brandorff 1908.
351 Jørgen Steen Jensen, »Polske begravelser i Århus 
og Kolding 1659«, ÅrbÅrhusStift 1967, 72-81. Samme, 
»Polske begravelser i Århus og Kolding 1659. Tillæg«, 
ÅrbÅrhusStift 1968, 141-42. Af et brev fra Czarniecki 
fremgår det, at von Russaw blev dræbt af en kanon-
kugle.
352 Ørsted 1731 (jf. note 120); Jørgen Steen Jensen 1967 
(jf. note 351), note 30.



BUILDING. Like so many town churches, Kold-
ing’s consists of construction elements from the 
whole of its 750-year history. The church (cf. 
ground plan fig. 15), which is in red brick, ap-
pears as a three-aisled unit with a chancel of the 
same width as the central aisle. To this a number 
of extra buildings have been added: a tower in the 
west, chapels on the south and north side of the 
church (often called transepts) and a sacristy on 
the south side of the chancel.
 At its core the church has the remains of an 
interesting building from the mid-1200s; but it 
has taken on its present form after two compre-
hensive trans formations (in reality rebuildings): 
in 1753-58 the tripartite nave was renewed and 
heightened, so that the interior now has a Ba-

roque appearance; and in 1886 the chancel too 
was renewed and raised to the same height as the 
nave. In the same year the medieval tower was 
heightened and furnished with a tall spire. The 
rather complicated construction history is illus-
trated in figs. 14a-d.
 The (†)medieval church (cf. ground plan fig. 18 
and fig. 14a) was a three-aisled, vaulted building 
from c. 1250-75, whose ground plan correspond-
ed to the present nave. Attached to this late Ro-
manesque/Early Gothic hall, which was gathered 
under one roof, there was probably an older, now 
unknown chancel, which was replaced c. 1300-
50 by a Gothic †chancel which stood until 1886. 
While this Gothic chancel is known from a sur-
vey of 1881 (fig. 27a-b), the appearance of the 
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Fig. 235. Ruinen af Koldinghus og kirken set fra nord. Oliemaleri af Peter Nicolai Møller 1880. Museet på Kolding-
hus. – Ruins of Koldinghus and the church viewed from the north, 1880.
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nave (the three-aisled hall) must be reconstructed 
on the basis of the few sections of the walls that 
remain after the rebuilding of 1753-58. Of the 
lower walls, parts are preserved in the south side 
aisle, whose east wall contains a round-arched 
altar niche (fig. 23). Most informative is the 
top section of the old west gable of the church, 
which is encased in the added tower (cf. fig. 19). 
Here we see a large cinquefoil recess, and below 
it one of two round-arched twin windows. These 
remains show that the church was built as a 20 m 
wide, slightly stocky building whose roof ridge 
lay a good 3 m below that of the present church. 
Inside we must imagine a somewhat cramped in-
terior with low spanning arches in the side aisles 
and rather dim lighting. Stylistically we are in the 

transition between Romanesque and Gothic, and 
as a type this hall church (German: Backsteinhalle) 
has parallels in northern Germany, especially the 
well preserved town church in Burg on the is-
land of Femern off the German Baltic coast. The 
large cinquefoil recess of the gable is only known 
from a couple of other Danish churches: Nysogn 
Church in western Jutland from the middle of 
the 1200s and the now demolished †Franciscan 
church in Svendborg on Funen, which was con-
secrated in 1361.
 Late Medieval additions (cf. fig. 14b). Around 
1400-1525 three still-preserved but much 
changed additions were made to the medieval 
building. The tower at the western end of the 
church was covered until 1886 by a pitched roof 

Fig. 236. Opstalt af barokkirkens nordside. 1:300. Usigneret tegning af L. A. Winstrup o. 1863 i kirken. – The north 
facade of the Barouque church.
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and had gables in the east and west. The South 
Chapel or St. Anne’s Chapel was built c. 1508 on 
the initiative of the mayor and corporation of the 
city; it stood until 1753 with a corbie gable. The 
sacristy on the south side of the chancel was also 
used in the early period as the city archive. 
 After the Reformation, on the initiative of 
King Frederik II and Queen Sophie, a chapel was 
built in 1575 on the north side of the nave, as the 
Royal couple’s ‘private place of devotion’, giving 
the church a cross shape. From this once beau-
tifully furnished Renaissance building comes an 
inscription tablet with the Royal couple’s arms 
(fig. 36). A small †charnel house built out from the 
east end of the chancel stood between 1591 and 
1727 and was used to store bones dug up from 

the †churchyard, which surrounded the church 
and was in use until 1825. The house was built 
by the Lord Lieutenant Caspar Markdanner, who 
had donated the church’s large altarpiece in 1589. 
The charnel house, which was erected immedi-
ately ‘behind’ the altar, must have served, with 
its still-preserved stone tablet (fig. 37) with Ger-
man and Latin inscriptions, as a memento mori for 
visitors to the churchyard. A stone tablet (fig. 38) 
inside the church, from 1593 and with German 
proverb-like sentences, was probably also set up 
by Caspar Markdanner.
 The Baroque church (fig. 14c). In 1753-58 the 
church was totally rebuilt, so that only the †chan-
cel and the tower remained unchanged. Through 
this rebuilding, which was in fact a renewal of 

Fig. 237. Forslag til kirkens ‘forskønnelse’ med nye kamtakkede gavle (s. 639). 1:300. Usigneret tegning af L. A. 
Winstrup o. 1863 i kirken. – Proposal for an ‘anhancement’ of the church with new corbie gables.
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the whole tripartite nave and partly also of the 
chapels, the church acquired its present Baroque-
like interior (fig. 39). The ground plan remained 
the same, but the exterior of the new, heightened 
building came to appear with dressed, pilastered 
facades and hipped gables. The work was planned 
in 1750-52 by the builders Cay Stallknecht and 
Cornelius Hansen, but (from 1753) was carried 
out under the supervision of the German-born 
Samuel Zimmermann. In principle it was his task 
to rebuild the church in its old form, but with 
flat wooden ceilings above the nave and cha-
pels. Only when the old church had been pulled 
down and new foundations had been laid did 
he and the administrators of the church force a 
change in the existing plans in favour of brick 
vaults. Kolding thus acquired one of Jutland’s few 
large Baroque churches. In the light interior the 
formal idiom of the eighteenth century mainly 
comes to expression in the large, grooved vault 
pillars, whose bases are visible above the pews 
and whose profiled capitals (fig. 42) give an im-
pression of great strength. 
 The renewal of the chancel and the heightening of 
the tower, 1885-86 (cf. fig. 14d). The exterior of 
the Baroque church was to stand for c. 130 years. 
After the two side chapels had again been given 
corbie gables in 1866 and 1876, in 1885-86 an-
other radical rebuilding took place, giving the 
church its present form. The work was planned 
by the architect H. B. Storck (cf. his drawings, figs. 
46-47), but with minor changes was completed 
by Vilhelm Ahlmann. The chancel was rebuilt, 
keeping the Gothic ground plan, and after the 
model of Skt. Peders Kirke in Næstved the walls 
were heightened so that the roof is now flush 
with that of the nave. At the same time the tower 
was increased by a storey and furnished with a 
striking spire. With new ogival windows and a 
stepped frieze under the cornice the red brick 
church now appears entirely in a neo-Gothic 
guise.
 A mortuary chapel at the north side of the chan-
cel was built in 1932 (architect Ernst Petersen), 
and a baptismal waiting room on the north side of 
the tower in 1957 (architect Helge Holm). The 
church was most recently restored by the archi-

tect Rolf Graae in 1975-77. The stained glass in 
the five large chancel windows (figs. 51-52) was 
made after a proposal by the painter Kræsten 
Iversen and completed in 1950. It consists of a 
theological, salvational programme, partly (in the 
east window) a robust commentary on the re-
cently concluded world war and the German oc-
cupation of Denmark, compared to the drown-
ing of the Egyptians in the Red Sea. The pres-
ent stained glass replaced German-made (†)glass 
mosaics from 1886, which were partly destroyed 
by bombing in 1945. Preserved *panes from this 
were installed in the chapel of the Old Church-
yard. A stained glass work in the sacristy by the 
painter Johan Vilhelm Andersen is from 1964.

FURNISHINGS. The church has valuable fur-
nishings from all the centuries of its existence. Its 
Late Medieval furnishings include a magnificent 
*chasuble (no. 1), a holy rood and 12 (†)choir 
stalls from 1520; a large Late Gothic *high altar-
piece which is now in Egtved Church was prob-
ably from here too. Also from pre-Reformation 
times comes the so-called Swedish Bell, which 
seems to have come to the city as war booty from 
the Kalmar War in 1611-13. 
 Most of the furnishings come from the Renais-
sance. The main items were donated by the Lord 
Lieutenant Caspar Markdanner, for example the 
magnificent, theologically interesting altarpiece 
from 1589 and the pulpit from 1591. The rare 
limestone font is a little later, and is the work of 
the local castle sculptor Claus Lauritzen from 
1619; its richly carved canopy is from 1636 and 
a baptismal painting was donated for installation 
by the font by the Castle Clerk Henry Splet in 
1626. Also from the time of Christian IV are a 
(†)chancel rail donated in 1638 by the apothe-
cary’s wife Margrethe Reiminck, two chandeliers 
(nos. 1-2), two candle arms (nos. 1-2) and two 
bells, the work of the local founder Adam Nielsen 
grydestøber. The Storm Bell (no. 2) is from 1613 
and the Prayer Bell (no. 3) is from 1615.
 Some of the smaller furnishings too go back to 
the Renaissance, for example a *chalice (no. 1) 
from 1581, which is a gift from the Castle Clerk 
Jokum Arp’s wife Anna, and the so-called Val-
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kendorf Chasuble from c. 1600, which originally 
belonged in the Castle Chapel.
 A significant part of the smaller furnishings be-
long to the Baroque period. Another chalice (no. 
2) was donated in 1677 by Mayor Rudolf Faust, 
while an *altar jug and a wafer box were both 
made by Hans Buch, Kolding, the former as a gift 
from the alderman Hans Hansen Mouritsen in 
1677, the latter from the sexton Salomon Jacobsen 
Lund in 1683. A chandelier (no. 3) was renewed 

in 1672 at the expense of Niels Andersen Bøgvad, 
while another (no. 4) was donated c. 1670 by 
Colonel Poul Beenfeldt’s widow Margareta. An 
altarcloth and a chasuble, both dated 1719, come 
from the Castle Chapel, while the altar candle-
sticks, after a complicated history, were supplied 
in 1739 by August Christian Schramm in Lübeck. 
Finally, a money box comes from the refurbishing 
of the church in 1753-58, as is perhaps also the 
case with a Baroque crucifix (no. 2).

Fig. 238. Indre set mod øst. Foto AM 2006. – Interior viewed towards the east.
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 The eighteenth century is also represented by 
paintings of the parish priest Carsten Volquartz 
and his wife Margrethe from c. 1775, the nine-
teenth by the Twelve Bell, donated in 1840 by 
Jens Peter Wissing, and a chandelier from 1880, 
which bears the names of the same Jens Peter 
Wissing (posthumously) and of S. Svensson as the 
churchwarden. The pews are from 1908.
 Colour scheme and refurbishings. The church inte-
rior acquired its present appearance in the most 
recent restoration of 1975-77, when most of the 
historical furnishings were repaired and a succes-
sion of treatments of the other items was launched. 
The interior is dominated by rich Renaissance 
colouring, most authentic on the altarpiece. Par-
ticularly worth singling out are the fine paintings 
from the reign of Christian IV, which are further 
supplemented by a number of painted sepulchral 
tablets. The names of painters cannot be ascribed 
with certainty to any of the works, but it seems 
reasonable in the case of the altarpiece to men-
tion the Hans Kjær (Paludanus), ‘painter to His 
Royal Majesty’, who died in 1590 and has his 
small sepulchral tablet (no. 6) from 1616 in the 
chancel. For the painting on the sepulchral tab-
let no. 4 from 1599, Jutland’s great Renaissance 
painter Lauritz Andersen Riber has been pro-
posed. The more recent furnishings are in sub-
dued tones with a fondness for polished wood.
 As early as 1560 the church acquired an †or-
gan, and over the subsequent decades †pews were 
installed, arranged in the usual urban fashion by 
rank with the pews of the King and the Lord 
Lieutenant at the front, followed by ‘mayors, 
alderman and other citizens by rank and class’. 
Probably in 1638, when the church was given 
a high (†)chancel rail, the pulpit was given an 
unusual place above its centre; a position that was 
paralleled for example in the church in Kristian-
stad in Scania. From the period around 1700 the 
strict ranking of the pews began to break up, as 
several of the city’s better-off families now es-
tablished cabin-like ‘closed pews’ with windows 
through which they could observe the service in 
splendid isolation. However, the number of the 
closed †pews never grew large: in 1746 it was 
stated as eight.

 The rebuilding of the church after this also led 
to an extensive restoration in 1753-58 of the fur-
nishings. In the rebuilt nave four new rows of 
†pews were set up as well as two in each of the 
chapels. To these were added a new †organ loft in 
the west with a new †organ (no. 2); for its casing 
Bishop H. A. Brorson wrote a commemorative 
poem on the restoration. 
 In 1780 an agreement was reached whereby 
several valuable vestments and cloths were bor-
rowed from the Castle Chapel at Koldinghus, for 
example the altarcloth from 1719 and two cha-
subles from c. 1600 and 1719 (nos. 2-3). The loan 
meant that these items were saved from the fire 
in the Castle Chapel in 1808, and that they could 
be kept in Skt. Nikolaj.
 In 1815 the North Chapel was separated from 
the church by a wall and furnished as a school; 
the baptismal font was given its place in front of 
the wall. After the possibility of moving the pul-
pit was tried out in 1781 and 1819 (using a test 
pulpit!) the pulpit was finally taken down from 
the chancel rail in 1823 and set up on the east-
ernmost pillar on the north side. 
 In 1858 the North Chapel was once more 
incorpo rated in the church. On the same occa-
sion the pulpit and font were given their present 
positions (cf. fig. 106), and a new organ was pro-
cured (†no. 3), built by Demant & Søn, Odense.
 In 1876 a wish was expressed to paint the 
church pews in the same brown colour as the 
choir stalls and the organ, since their white paint-
work from 1852 was ‘difficult to keep clean be-
cause of the smoke from the new heating ap-
paratus’. After the doors of the pews had been 
removed they were therefore given an oak colour 
which was to spread to almost all the furnishings 
with the rebuilding of 1885-86. 
 In 1893 Professor Magnus-Petersen carried 
out the earliest antiquarian restoration, giving the 
altarpiece and pulpit their present appearance.

SEPULCHRAL MONUMENTS. The church 
is one of the richest in sepulchral monuments in 
Jutland. Of the 15 preserved sepulchral tablets and 
memorial tablets a large proportion are from the 
Renaissance period. Three are of carved wood 
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with paintings (nos. 2, 4, 5), and among other 
things stand out with their rare allegorical sub-
jects. Four others (nos. 6, 7, 8, 9) very unusually 
consist of small black stone tablets with an in-
geniously etched calligraphic inscription, signed 
on three of them by Villads Pedersen Trellund in 
Ribe, 1616. Here as elsewhere in the church, one 
gets a sense of the same rich cultural life as flour-
ished in Renaissance Ribe.
 From the second half of the 1600s four carved 
sepulchral tablets in an exuberant ‘auricular’ (Ohr-
muschel) style can be mentioned, three of them 
a scribed to the Middelfart woodcarver Hans 
Bang (no. 11, tablet remains no. 2, and tablet 
no. 1 in the Roed and Riis Chapel). Otherwise 
the sepulchral tablets from this time were usu-
ally in stone, the most prestigious in varicoloured 
marble. The monuments to the bishops Ancher 
and Mathias Anchersen should be singled out in 
this group; their sepulchral tablets from 1729 and 
1770 (nos. 12-13) can be attributed to the best 
sculptors in Copenhagen. The former may be the 
work of Christian Conrad Gercken; the latter is 
certainly by Johannes Wiedewelt.
 No fewer than 91 tombstones are known from 
the church, 37 of these preserved, and ten that 
are only fragments. The remaining 44 are known 
partly from transcripts and drawings, partly 
from brief mentions in the sources. Of the old-
est tombstones, which go back to the 15th-16th 
century, many are aristocratic, including the only 
figured stone (no. 2), laid c. 1540 over Hans Jo-
hansen Lindenov of Fovslet, and unique in show-
ing, under the feet of the deceased, a representa-
tion of a cadaver (a transi). Another aristocratic 
figured stone, laid c. 1574 over Morten Svendsen 
of ‘Refdal’, has now vanished (†no. 2).
 The 17th-century tombstones, mainly those 
of burghers, reflect the Renaissance fondness 
for cartouche framing and portal structures. A 
couple of stones have a special form best known 
from North Schleswig/South Jutland and from 
the churches in Ribe: an angel inside a portal 
holding out a shield-like ‘badge’ or an inscribed 
tablet in cartouche (nos. 6, 16 - cf. also no. 15). 
Other stones were probably produced locally, 
such as a series with characteristic small angels in 

the corners, blowing slender trumpets (nos. 12, 
15, 16, 17, fragments no. 6 and 7). The tomb-
stones of clerics are especially recognizable with 
their copious inscriptions over the whole width 
of the stone (nos. 18, 19, 24).
 After the mid-17th century there was a gradual 
breakdown of the architectural structure of the 
tombstones. Instead decoration took over, first in 
the form of auricular ornaments (most clearly in 
no. 23) and from c. 1700 in the form of High 
Baroque acanthus leaves. Especially popular was 
a form with an inscription in large laurel wreaths 
surrounded by religious figures and scenes (nos. 
20, 22, 25, 27). Among the few stones from the 
eighteenth century there are a couple of offshoots 
of this tradition (nos. 33, 34). 
 Like the tombstones, the sepulchral tablets and 
a number of military tomb banners refer to buri-
als in the floor. Some of these could be burials ‘in 
earth’, others in low brick chambers, so-called 
closed burials, which could be opened through a 
hatch or by lifting the tombstone when a new 
coffin was to be deposited. An ordinance on 
burials from 1601 states that in this area there had 
been ‘much impropriety’. This was among other 
reasons because in the best places the deceased 
were dug up before complete decomposition so 
that others could take over the tombs. 
 The chancel was clearly the burial place for the 
clerics, although others could also buy a place 
there, for example Mayor Jep Hansen Bøgvad, 
who in 1632 paid 50 Dl. for a (closed) burial 
in the chancel. The North Chapel, or the ‘New 
Church’, belonged to the Castle, which could 
grant free burial there. This was typically granted 
to the castle officers, who were not rarely of for-
eign origin. Thus in 1614 Ulrik Hovri, who had 
been born in Switzerland, was granted free burial 
there on the orders of the Royal Cupbearer (cf. 
also tombstone no. 21). In the ‘New Church’ a 
number of Swedish officers were also buried in 
1644, but against payment. 
 Besides the closed burials there were also a 
number of ‘open burials’ or sepulchral chapels 
with the coffins standing freely on the floor. 
The church has preserved two such chapels, the 
Been feldt Chapel and the Roed and Riis Chapel, 
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which are at the western ends of the side aisles. 
A further three †chapels were furnished in the 
transept chapels.
 In 1730-31 the Inspectorate of Churches laun-
ched a registration and transcription of the 
church’s sepulchral monuments at the time. This 
was carried out by the school principal Jacob Ør-
sted and is a primary source for the history of the 
sepulchral monuments. The major rebuilding of 
the church in 1753-58 meant that most sepulchral 
monuments had to be temporarily removed. This 
was the case with the coffins and tombstones in 
the chapels, which in 1754 were ‘dug up’ and put 
aside and then later neatly laid as covering in the 
nave passages.
 With the cessation of burials in the church 
in 1805, respect for the older sepulchral monu-
ments decreased drastically. In 1823 the burials 
in the chancel are said to have been bricked up 
and filled with coffins. In the same year there was 

an auction of tombstones in the old churchyard 
around the church, and in 1846 the chancel floor 
was relaid and the tombstones from there were 
moved to other places.
 In connection with the installation of the pre-
sent pews in 1908, the tombstones were taken up 
from the floor and at the proposal of the Kolding 
antiquarian J. O. Brandorff were set up against the 
walls of the church. This arrangement was main-
tained until 1976, when the stones, at the suggesti-
on of the sculptor Vitus Nielsen were given their 
present position lying in the side passages and at 
the western end of the church, where a few of 
them were also raised against the walls; some frag-
ments were laid in the floor beneath the pews. 
 The first antiquarian restoration of the sepul-
chral monuments was carried out in 1893. Since 
then new conservation work has been done in 
1938-40, 1968, 1976 and again in 1996 and sub-
sequent years.


