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Fig. 1. Gamle Kirkegård. Oversigtsplan. 1:3000. Efter matrikelkort i Kirkegårdskontoret. a. Ligkapel. b. Skt. Michaels 
Kirke (s. 813). c. Kristkirken (s. 827). – The Old Churchyard. Overview plan.
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Oversigt. Af byens tre kirkegårde er Gamle Kirkegård 
taget i brug 1806, Søndre Kirkegård 1913 og Nordre 
Kirkegård 1973. Kirkegårdene, der i dag har et præg af 
byparker, administreres siden 1977 fra et fælles kirke-
gårdskontor på Nordre Kirkegård. På Gamle Kirkegård 
er bevaret et stort antal gravminder fra 1800-tallet, 
heriblandt mange krigermonumenter fra de slesvigske 
krige (s. 875 ff.).

GAMLE KIRKEGÅRD

Kirkegården (fig. 1) syd for Kolding Å er anlagt 
1806 på åben mark som en ‘udenbys assistenskir-
kegård’ efter kongelig forordning af 22. februar 
1805.1 Den afløste den gamle begravelsesplads 
omkring Skt. Nikolaj Kirke, der opretholdtes 
indtil 1825 (jf. s. 590). Kirkegården, der længe 
kaldtes ‘Nye Kirkegård’, omgives nu af Tønder-
vej i nord og Ottosgade i syd, Stejlbjergvej i øst 
og Clemensgade i vest. Den udgør 6,8 ha., men 
omfattede oprindelig kun den nordøstlige fjer-
dedel af det nuværende areal (afdelingerne A og 
B). Ved en udvidelse 18672 blev arealet forlænget 
mod vest og syd (afdelingerne C, E, F og H), og 

inden 1883 blev også de vestligste afsnit, D, G og 
J, inddraget i kirkegården. Til gengæld har kir-
kegården afgivet mindre jordstykker i det nord-
østre hjørne, senest i forbindelse med Tøndervejs 
udvidelse 1988.3 Kirkegården domineres af store 
træer og har i dag et præg af parkanlæg. Terrænet 
stiger stærkt mod syd og sydvest op mod Ottos-
gade, hvorfra der er en fin udsigt ud over byen.
 Kirkegårdens anlæggelse. Det ældste afsnit (jf. fig. 
4, s. 576), der mod øst var afgrænset af en reber-
bane langs landevejen mod Haderslev, købtes 7. 
juli 1806 for 650 rdlr. I begyndelsen blev kun en 
del af arealet taget i brug, mens resten holdtes i 
reserve.4 Indvielsen fandt sted om aftenen 26. ok-
tober 1806 og blev foretaget af sognepræst Jens 
Johan Garnæs (jf. hans kirkegårdsmonument nr. 
4). Han havde i dagens anledning forfattet en 
sang ‘Hellig fred omhegne brødres hvilested’. 
Den første begravelse fandt sted 8. november 
samme år (jf. kirkegårdsmonument nr. 2).3

 Anlægget var indrettet med en tømret port 
i nord, hvorfra en lindeallé førte sydover, sva-
rende til den eksisterende allé mellem afsnit A 
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Fig. 2. Gamle Kirkegård. Usigneret forslag 1815 til tømret portal, set fra nord (s. 873). Tegning i LAVib. – The Old 
Churchyard. Unsigned proposal, 1815, for timbered portal, viewed from the north.
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og B. Kirkegården var ifølge en samtidig beskri-
velse ‘anlagt som have efter engelsk måde, med 
krumme spadseregange’. Tre hjørner var smyk-
ket med ‘lysthuse’, og i det fjerde, det nordøstre, 
var der afsat plads til en graverbolig. Foruden de 
903 gravsteder var der flere steder afsat plads til 
beplantning med træer, buske og blomster, så 
menigheden kunne ‘kappes om at bepryde det-
te sted, der tillige kan tjene dem til lysthave’.5 
Et kort fra 1880 viser, at de slyngede gange da 
endnu var intakte. En gang løb hele vejen rundt 
lidt inden for ydersiderne, mens andre krydsede 
hovedaksen. Det landskabelige anlæg har i stilen 
svaret til den lidt yngre kirkegård i Vejle (jf. s. 
245 med fig. 2). En Jeppe Mathiasen betaltes 8. 
november 1806 ‘for anlæg af den nye kirkegård’, 
men det er uvist, om han også har leveret en teg-

ning hertil. Samme forår anskaffede gartner Pe-
tersen hvidtjørn til hegn og lindetræer til alléen 
(‘midtgangen’) samt til de tre ‘lysthuse’, der altså 
har været klippede løvhytter.4 På kirkegården var 
1838 opstillet ti malede bænke.4

 Kirkegården var i de første årtier opdelt i fem 
klasser, hvoraf 1. klasse (‘fornem jord’) bestod 
af 135 gravsteder, 2.-4. klasse tilsammen af 473 
gravsteder og 5. klasse, der var ‘fri jord’, af 295 
gravsteder. Gravene var optegnet i en begravel-
sesprotokol ‘efter nummer i løbende orden for 
hver klasse jord’.3 Kirkeværgen havde i de første 
årtier ret til fri græsning for sine dyr. 1823 betal-
tes byens tambur for at bekendtgøre en ‘advarsel 
om uorden’ på kirkegården.4 Historikeren Jens 
Jørgen Fyhn omtaler 1848 kirkegården som ‘de 
dødes smukt beplantede … og vel vedligeholdte 
bolig’.6

 Hegn. Kirkegården omgives i dag af teglafdæk-
kede mure af røde sten, der i det væsentlige er 
opført 1940-45 ved arkitekt Ernst Petersen. Mod 
den højtliggende Ottosgade når muren op i 4 
meters højde; i vest er den aftrappet og følger det 
faldende terræn. En ældre teglstensmur i øst er 
afdækket med cement.
 Indgange. Den nuværende hovedindgang fra 
Tøndervej (mellem afdeling C og D) er etableret 

Fig. 3. Gamle Kirkegård. Ikke realiseret forslag til ligka-
pel ved L. A. Winstrup 1869 (s. 874). Tegning i LAVib. 
– Gamle Kirkegård. Unrealized proposal for mortuary cha-
pel by L. A. Winstrup, 1869.

Fig. 4. Forslag til klokkestabel på Gamle Kirkegård (s. 
874). Tegning ved Lehn Petersens Tegnestue, Odense, 
1989. 1:100. – Proposal for bell frame in Gamle Kirkegård.
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i forbindelse med kirkegårdens udvidelse o. 1880. 
Den består af en køreport med fodgængerlåger 
og lukkes af jerngitterfløje mellem høje, affasede 
granitpiller, kronet af en pyramide. Ernst Petersen 
lod i 1940’erne porten flytte lidt ind på kirkegår-
den i forbindelse med opførelsen af den nye kir-
kegårdsmur, der har afrundede hjørner omkring 
indgangspartiet. Til den sydlige kirkegårdsmur 
har han tegnet et fint, klassicerende indgangs-
parti, omfattende en stor, dobbeltløbet trappe. En 
ældre køreport fra Stejlbjergvej (mellem afdeling A 
og E), med jerngitterfløje mellem piller af granit, 
er formodentlig udført i forbindelse med udvi-
delsen 1867. En ganglåge i nord på den ældste 
†ports plads (mellem afdeling A og B) er udført 
1988 i forbindelse med Tøndervejs udvidelse.
 †Indgange. Den gamle hovedindgang fra Tøn-
dervej var en †tømret portal, der blev fornyet al-
lerede efter få år. Den ældste (nr. 1) omtales 1806 
som en ‘portalport med stakit og rækværk’, hvor-

til I. Astrup i Christiansfeld leverede ‘to vaser til 
at sætte over porten’ (på flankerende piller?). 1808 
måtte gærdet omkring den ‘nye kirkegård’ repa-
reres, efter at det var blevet ødelagt af ‘spanske 
krigsfolk’.7 
 Portalen afløstes o. 1815 af en ny (nr. 2), der 
kendes fra en usigneret tegning (fig. 2), som var 
fremlagt på rådhuset ved en licitation 27. decem-
ber dette år.2 Forslaget viser en tømret, klassicis-
tisk portal med joniske søjler og trekantgavl. At 
tegningen blev fulgt bekræftes af Fyhns beskri-
velse 1848. I portens ‘fronton’ sås da på nordsi-
den ‘en dalende sol’ med indskriften »Døden er 
Indgang til Livet« og på sydsiden ‘et forsyns øje’, 
omgivet af en glorie og med indskriften »Hisset 
vi samles igjen«.8 Porten ønskedes 1862 repareret 
med to ottekantede piller af fyrretræ, nye låger og 
fire kugler.2

 Beplantning. En ældre lindeallé i kirkegårdens 
ældste afsnit (A og B), orienteret nord-syd, står 

Fig. 5. Gamle Kirkegård. Ligkapel, opført 1906, og klokkestabel fra 1989, set fra sydøst (s. 874). Foto NJP 2008. 
– Gamle Kirkegård. Mortuary chapel, built in 1906, and bell frame from 1989.
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 Ejendommen Clemensgade 19B, der er er-
hvervet 1985 og ombygget 1988, indeholder kir-
kegårdskontor og personalefaciliteter. Den afløste 
en ældre bygning ved Stejlbjergvej, der er er ned-
revet 1988.
 †Bygninger. En nabo til kirkegården, hjulmand S. 
Christensen, tilbød 1851 at købe et materialkam-
mer, som udgjorde en del af hans hus, men tilhørte 
kirken. Det var efter hans mening til gene, at det 
lejlighedsvis blev benyttet som ligkapel (‘ligkam-
mer’), ‘navnlig i denne krigstid’. Kirkeinspektio-
nen modtog 1869 tre forskellige forslag til en ‘ny 
graverbolig’, udarbejdet henholdsvis af murerme-
strene Gynther, Skarbye og Nielsen. Sidstnævntes 
overslag, der var ‘forbedret’ af bygningsinspektør 
L. A. Winstrup, synes at have vundet licitationen.2

 Kirkeinspektionen opnåede 1872 tilladelse til 
at købe et hus af den borgerlige ligkasseforening 
for at lade det indrette til †lighus. Et forslag til et 
ligkapel på kirkegården (fig. 3), udarbejdet 1869 af 
L. A. Winstrup, blev dermed ikke rea liseret.9

 Et fællesmonument (fig. 6), udformet som en 
‘gravhøj’, er rejst 1875 over faldne danske soldater 

Fig. 6. Krigerhøj, fællesmonument, 1875, for faldne danske soldater fra de slesvigske krige. Set fra nord (s. 874). Foto 
EN 2008. – Monument, 1875, to Danish soldiers fallen in the Schleswig-Holstein wars. Viewed from the north.

på samme sted, som den allé, der plantedes 1806 
(jf. ovf.). Hegnet i vest markeres af en række vel-
voksne bøgetræer, og herudover ses spredt på 
kirkegården flere store blodbøge samt eksotiske 
træer, såsom platan og vandgran.
 Bygninger. Et ligkapel midt på kirkegården (fig. 
5) er opført 1906 (arkitekt Andreas Hagerup?) og 
restaureret 1988 (arkitekt O. Reinhard Hansen, 
Haderslev). Bygningen er i en gotiserende stil 
med spidsbuede åbninger og kamtakkede gavle i 
nord og syd. Indgangen i nord er udformet som 
en falset portal og anbragt under et cirkelvindue. 
I de spidsbuede ‘stavværksvinduer’ er o. 1950 
indsat tyskfremstillede glasmalerier fra 1886, som 
tidligere har siddet i Skt. Nikolaj Kirkes kor (jf. 
s. 658). Et vægtæppe, ophængt på sydvæggen, er 
udført af Esther Bové 1991.
 En tømret klokkestabel (fig. 4) syd for kapellet er 
rejst 1989 af Lehn Petersens Tegnestue, Odense. 
Klokkehuset er beklædt med fyrrebrædder og 
har afrundet tag. Klokken, der 1990 er overført fra 
Søndre Kirkegård, er støbt 1957 af De Smithske 
Jernstøberier i Aalborg.
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fra de slesvigske krige. Den kuplede høj er 7,5 m i 
tværmål og indfattet af en 1,8 m høj kløvstensmur. 
Midt på højen er en lille sandstenssøjle med et glat 
støbejernskors. To mindetavler af hvidt marmor i 
murens nordside, henholdsvis 105×62 og 33×62 
cm, er indfældet i en cippusformet portal af granit, 
der fremtræder som en fiktiv indgang til højen. 
Indskrifterne med versaler lyder (øverst): »Denne 
Høi rejstes til Minde om tapre danske Mænd, som 
tro mod Konge og Fædreland faldt i Kampene for 
Sønder Jylland 1848-64«, og (nederst): »Foranle-
diget opført ved Vaabenbrødre i Kolding 1875«. 
Mindehøjen er indviet 25. juli 1875 på 25-års-
dagen for slaget ved Isted.10 På pladsen nord for 
højen er rejst en flagstang. Afsnit B.

KIRKEGÅRDSMONUMENTER. Kirkegår-
dens ældste partier har bevaret et større antal mo-
numenter af ældre dato, heriblandt ikke mindst 

en række krigermonumenter fra de to slesvigske 
krige. De fleste af disse fylker sig om det store 
danske fællesmonument fra 1875 (fig. 6). Af de 
individuelle krigermonumenter er der ikke helt 
så mange danske (nr. 10, 16, 18, 19, 41, 42) som 
tyske (nr. 15, 17, 20, 21, 23, 40, 43, 44), og de ty-
ske er gennemgående mere bekostelige. Foruden 
monumenterne fra de dansk-tyske krige er der et 
enkelt (nr. 63) over spanske og franske soldater, 
der døde i Kolding 1808 under Napoleonskri-
gen.
 Usædvanlig mange af de gamle gravsteder har 
bevaret støbejernsgitre fra 1800-tallet. Formentlig 
er et stort tal leveret af to lokale jernstøberier, der 
fandtes i byen fra midten af 1800-tallet. Således 
har jernstøber Jes Peter Leneth (†1898) rime-
ligvis selv leveret det usædvanlig monumentale 
gitter omkring hans eget gravsted.11 Gitrene gen-
nemgår i disse år en løbende renovering. 

Fig. 7-8. 7. Kirkegårdsmonument nr. 2, o. 1806, over Barbara Kohl, *12. marts 1789, †3. nov. 1806 (s. 876). 8. 
Kirkegårdsmonument nr. 5, o. 1818, over Hans Junghans, borgmester, byfoged, postmester, toldkontrollør og her-
redsfoged, *3. april 1726, †13. maj 1818 (s. 876). Foto EN 2008. – 7. Churchyard monument, c. 1806, to Barbara Kohl, 
*12th March 1789, †3rd Nov. 1806. 8. Churchyard monument, c. 1818, to Hans Junghans, mayor, city recorder, postmaster, 
senior customs examining officer, district judge, *3rd April 1726, †13th May 1818.
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 1) O. 1800, over ukendte. Klassicistisk gravsten 
af grå sandsten, 155×76 cm, med konkave hjør-
ner og reliefhugget roset forneden. Skrift ses ikke 
mere på stenen, der er brugt som standflade for 
Hans Junghans’ monument (nr. 5). Stenen er for-
mentlig erhvervet fra kirkegården ved Skt. Niko-
laj Kirke. 
 2-3) (Fig. 7) o. 1806, to monumenter over Bar-
bara Kohl, *12. marts 1789, †3. nov. 1806 i Kol-
ding. På det ene læses efter gravskriften: »Hun var 
den første, som nedlagdes i denne for Kolding 
Byes Dødelige Bolig«, på det andet nævnes stedet 
blot som »paa denne Kirkegaard«. Ens gravpla-
der af grå kalksten, 67×45 cm, med indhugget, 
sortoptrukket skriveskrift.12 Afsnit B.
 4) O. 1817, over Jens Johan Garnæs, forhen 
sognepræst til Kolding, *28. aug. 1772 i Bergen, 
†14. feb. 1817 i Kolding. Klassicistisk gravsten af 
rød sandsten med profilkant og sortoptrukket 
skriveskrift. Oplysningen: »Indviede denne Kirke-
gaard 26. okt. 1806« afslutter gravverset: »Udbredt 
Kundskab/ sjelden Duelighed/ sand Gudsfrygt/
stræng Retskaffenhed/ vandt ham alles Agtelse/ 
uhyklet Velvillie deres Kjærlighed«. Afsnit B.
 5) (Fig. 8) o. 1818, over Hans Iunghans, *3. april 
1726, †13. maj 1818. Han var fader til seks søn-
ner og ti døtre, blev borgmester i Kolding 1759, 
dertil byfoged, postmester og toldkontrollør samt 
herredsfoged i Anst og Slags herreder med fem 
sogne af Brusk Herred 1770; desuden virkelig 
kancelliråd 1774 og justitsråd 1783. Han ned-
lagde borgmester- og byfogedembederne 1783 og 
toldkontrollørembedet 1797. Hans 1804 afdøde 
hustru Elisabeth Iunghans af Iust »hviler i Col-
ding Kirkes Vaabenhuus hvor der sees Minde« (jf. 
s. 748).13

 Stele af rødlig sandsten i form som et tresidet 
prisme med plint, affasede hjørner og kronende 
kugle. Den indhuggede, optrukne versalindsktift 
er fordelt på stelens tre sider. Afsnit A på gravsted 
stående oven på nr. 1.
 6) O. 1825, over ukendte, genanvendt for Gud-
run Sørine Kiørboe, *2. dec. 1907, †24. dec. 1908. 
Gravflise af rød sandsten, 47×63 cm, med profi-
leret kant og ophøjet, bredovalt skriftfelt. Sekun-
dær indskrift med indhuggede versaler. På afsnit 
A op imod kirkegårdsmuren.

 7) O. 1825, genbrugt o. 1889 for C… Sundt 
Grunnet, *… 1828, †22. juli 1889. Klassicistisk 
gravsten af lysegrå sandsten, 123×69 cm, med 
kannelering og ophøjet skriftfelt, hvori to ind-
fældede tavler af hvidt marmor. Den nedre (ulæ-
selig) er formentlig oprindelig, mens den øvre 
rummer gravskriften fra o. 1889 i skriveskrift. 
Afsnit B, på gravsted.
 8) O. 1825, over ukendte. Klassicistisk grav-
sten af rød sandsten, 143×87 cm, med profilkant 
og rester af indhugget skriveskrift på et ophøjet 
skriftfelt. Dets hjørner giver plads for indlagte 
marmorrosetter, og under feltet ses tilsvarende et 
håndtryk. Afsnit A.
 9) O. 1825, over ukendte, genbrugt o. 1940 
for Emma Kyster f. Lindemann, *4. feb. 1878, 
†20. jan. 1940, og guldsmedemester Holger Ky-
ster, Ridder af Dannebrog, *7. juni 1872, †12. 
maj 1944. Klassicistisk gravsten af rød sandsten, 
47×63 cm, med profileret kant og ophøjet bred-
ovalt skriftfelt. Sekundær skriveskrift. Under ind-
skriften afslutter et indfældet håndtryk i hvidt 
marmor, og feltets hjørner har konkave udsparin-
ger for hjørnerosetter af samme materiale. Afsnit 
A, på gravsted. 
 10) O. 1825, genbrugt som krigermonument o. 
1875: »Til Minde om 336 fjendtlige Soldater, der 
faldt eller døde paa Lazaretterne i Kolding i Kri-
gene 1848, 1849 og 1864«. Klassicistisk gravsten 
af rødlig sandsten med profileret kant og (sekun-
dær) sortoptrukket skriveskrift. Afsnit B.
 11) O. 1833, over Peder Grib Fibiger, *1784, 
†1833. Enkelt retkantet støbejernskors, 92 cm 
højt, med forgyldt skråskrift og nopret overflade. 
Afsnit B.
 12) (Fig. 9) o. 1833, over Otto Nordingh de 
Witt, premiermajor ved det holstenske lansener-
regiment i Colding, *i Frankrig, †11. febr. 1833 i 
Colding. Hvid bølget marmorplade, 83×63 cm, 
af form som en bogrulle. Opstillet imod en grot-
te af rød sandsten fra o. 1875 (nu anonym). Afsnit 
B.
 13) O. 1835, over ritmester Thomas Genius v. 
Bülow, *1757, †1835. Blokform nu uden kro-
nende kors, 54 cm højt. Grå sandsten med ind-
hugget versalskrift på indfældet plade. Afsnit B, på 
samme gravsted som nr. 50-52.
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 14) O. 1836, over stadshauptmand, ridder An-
dreas Wissing, *5. jan. 1771, †15. jan. 1836, »elsket 
og savnet«. Blokformet monument af rød sand-
sten med stump af kronende kors i hvidt mar-
mor, nu 69 cm højt. Gravskrift med indhuggede 
versaler på indlagt plade af samme materiale. Af-
snit A på gravsted med to nogenlunde jævngamle 
sandstenstavler, der har rester af skriveskrift
 15) O. 1848, over August von Platen, løjtnant 
i Det kongelige preussiske Grenaderregiment 
»Kaiser Alexander«, *5. juli 1825, †22. maj 1848. 
Gravsten af grå sandsten med profilkant, 135×70 
cm, tysk indskrift med fordybet skriveskrift. Af-
snit B, på samme gravsted som nr. 23.
 16) O. 1849, over Conrad Ferdinand v. Schin-
del, »Comm. for 5te Lin. Bat. Ridder af Danne-
brog og Dannebrogsmand. Jordedes her iblandt 
mange tapre Kampfæller, der med ham fandt 
Hædersdøden i Slaget ved Kolding d. 23. April 

1849«. Stelen, af rødlig sandsten, 167 cm høj, har 
plint og en lav gavl med akroterier. Under ind-
skriften, med indhuggede, sortoptrukne versaler, 
er i relief udhugget en romersk hjelm og et hel-
tesværd i skede, omkranset af laurbærgrene. Over 
indskriften er indfældet et bronzerelief, 36×36 
cm, der viser en siddende Mor Danmark sørgen-
de med en urne og en slange i venstre hånd. Bag 
hende står et ovalt skjold med Danmarks Løver 
og et nedadvendt spyd. Bag på monumentet læ-
ses: »Dette Mindesmærke rejstes af Kolding Ind-
vaanere og den Afdødes Venner i Aalborg«.10 På 
gravsted med støbejernsgitter, der også rummer 
hustruens monument (nr. 62). Afsnit A. 
 17) (Fig. 11) o. 1849, over Hans Brodersen 
fra Friederichenkoge (Frisland), *21. feb. 1829, 
faldet ved Gudsöe 7. maj 1849. Nygotisk støbe-
jernskors, 104 cm højt med forgyldte reliefversa-
ler. Afsnit B.

Fig. 9-10. 9. Kirkegårdsmonument nr. 12, o. 1833, over Otto Nordingh de Witt, premiermajor ved det holstenske 
lansenerregiment i Kolding, †11. febr. 1833 (s. 876). 10. Kirkegårdsmonument nr. 18, o. 1849, over løjtnant Frederik 
Ludvig Faber, *15. marts 1807, såret ved Gudsø 7. maj 1849, †28. maj (s. 878). Foto EN 2008. –  9. Churchyard mon-
ument, c. 1833, to Major Otto Nordingh de Witt of the Holstein Lancers in Kolding, †11th Febr. 1833. 10. Churchyard monu-
ment, c. 1849, to Lieutenant Frederik Ludvig Faber, *15th March 1807, wounded at Gudsø 7th May 1849, †28th May.

55
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 18) (Fig. 10) o. 1849, over løjtnant Frederik 
Ludvig Faber, *15. marts 1807, såret ved Gudsø 
7. maj, †28. maj 1849 i Kolding. Skråstillet sand-
stensgrotte, 56 cm høj, med egeløv og indhugget 
kors. Indfældet marmortavle med sortoptrukket 
versalskrift.10 Afsnit B.
 19) (Fig. 11) o. 1849, over Jeppe Christensen 
Skov, jæger ved 1. jægerkorps’ 4. kompagni no. 
70, *5. sept. 1826 i Asboe (Bække Sogn, Ribe 
Amt), †20. april 1849 i slaget ved Kolding. Ny-
gotisk støbejernskors, 118 cm højt, med forgyldt 
versal- og antikvaskrift. På øvre korsarm en som-
merfugl.10 Afsnit B. 
 20) O. 1849, over Rudolf v. Schmeling, se-
kundløjtnant i Den kongelige preussiske 1. Artil-

leribrigade, faldet ved Viuf 7. maj 1849. Nygotisk 
støbejernskors, 230 cm højt, med stabler af ka-
nonkugler på den høje plint. Tysk indskrift med 
forgyldt kursiv. Afsnit B.
 21) O. 1849, over Emil Graf Schlieffen, konge-
lig preussisk major og kommandør af den 7. jæ-
gerbataljon. Han var tro mod sin konge og fandt 
sin død i træfningen ved Viuf 7. maj 1849. Grå 
sandsten, blokformet, 75 cm højt, med indhugget 
tysk versalindskrift (sortoptrukket). Monumentet 
er ifølge en afsluttende påskrift sat af ‘Officers-
korpset ved 7. Jægerbataljon’. Afsnit B.
 22) O. 1849, over borger og brændevinsbræn-
der Peter Hoff, *16. juni 1788, †4. aug. 1849 og 
»Iohanne…sdatter, *20. nov. 17…«. Stele af grå 

Fig. 11. Udsnit af kirkegården med kirkegårdsmonument nr. 17 og 19 (s. 877 f.), over (tv.) Hans Brodersen fra Fre-
derikskog (Frisland), faldet ved Gudsø 7. maj 1849, og jæger ved 1. jægerkorps Jeppe Christensen Skov, faldet 20. 
april 1849 i slaget ved Kolding. Bag de to støbejernskors ses kirkegårdsmonument nr. 46, over Gustav Ferdinand 
Mechlenburg, †24. marts 1865, med markant nygotisk støbejernsgitter (s. 880). Foto EN 2008. –  Section of church-
yard with churchyard monuments to (left) Hans Brodersen of Frederikskog (Frisia), fallen at Gudsø 7th May 1849, and to the 
chasseur of the 1st Company of Chasseurs Jeppe Christensen Skov, fallen 20th April 1849 in the Battle of Kolding. Behind 
the two wrought-iron crosses, churchyard monument to Gustav Ferdinand Mechlenburg, †24th March 1865, with neo-Gothic 
wrought-iron railing.
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sandsten, godt 3 m høj. Som plint tjener en lige-
sidet cippus med sommerfugle i gavlene, hvorpå 
der rejser sig en obelisk. Indskrifter med indhug-
gede versaler, hans på en mørk tavle indfældet i 
obelisken, hendes på en tavle af hvidt marmor 
indsat i plinten. Til begge indskrifter slutter sig 
gravvers. Afsnit A.
 23) O. 1849, over Carl Wilhelm Urban, Haupt-
mann i Den kongelige preussiske 7. jægerbatal-
jon, †25. aug. 1849 i Kolding som følge af sit i 
fægtningen ved Viuf 7. maj modtagne skudsår. Sat 
af bataljonens officerskorps. Som nr. 15 og med 
tysk indskrift. Afsnit B, samme gravsted som nr. 
15.
 24) O. 1849, over Christine E. Utzon f. Jørgen-
sen, *30. nov. 1785, †… 1849. Hun var mor til … 
børn og efterlod sig ægtefælle og … børn. Blok-
formet med afslået kors, nu 68 cm højt. Indfældet 
marmorplade med rester af indhuggede versaler. 
Afsnit B. 
 25) O. 1850, over ukendte. Stele af grå sandsten 
med stump af kronende kors i hvidt marmor, nu 
78 cm høj. Indskriftrester med antikva på indfæl-
det hvid marmorplade, der forneden giver plads 
for et håndtryk. På soklen ses tilsvarende en bi-
kube. Afsnit A, på gravsted med støbejernsgitter.
 26) O. 1850, over ukendte. Cippus med palmet 
i gavlen og spor efter indskrift på en (nu løs) ind-
fældet marmorplade. Afsnit B.
 27-33) O. 1850-1900, syv sandstensgrotter, kun 
brudstykvis læselige, de fleste med afslået, kro-
nende kors. Afsnit A og B. 
 34) O. 1851, over Christina Cornelia Stein-
man, *1. juni 1788 i Eilschou (Ejlskov på Fyn), 
†5. jan. 1851. Gravvers. Gravsten af grå sandsten, 
181×102 cm, med indhugget skriveskrift og ind-
fældede rosetter af hvidt marmor i hjørnerne. Af-
snit B, samme gravsted som nr. 35.
 35) O. 1851, over Peter Eilschou, *11… 1795 i 
Colding, †… sept. 1851. Som nr. 34. To af roset-Som nr. 34. To af roset-
terne ligger løse.
 36) (Fig. 12) o. 1857, over prokurator Christian 
Ludvig Schwensen, *28. febr. 1790, †2. maj 1857 
og Laura Johanne Dorthea Schwensen f. Westen-
gaard, *11. maj 1803, †28. febr. 1887. Grotte med 
kronende marmorkors, 187 cm høj, og sortop-
trukne versaler på indfældet, rundbuet marmor-

plade. På stort familiegravsted med støbejerns-
gitter og fem lidt yngre monumenter i form af 
skråtstillede marmortavler (ulæselige). På afsnit A 
ud imod kirkegårdsmuren.
 37) O. 1858, over Johan Christoffer Kyster, 
*17. nov. 1793, †2. maj 1858, og Mette Kyster f. 
Stedsen (sic!), *8. febr. 1793, †2. maj 1869. Sand-
stensgrotte med spor efter kronende kors af hvidt 
marmor, nu 56 cm høj. Indskrift med optrukket 
versalskrift på indfældet marmorplade. Afsnit A.
 38) O. 1861, over Rasmus Ussing, forhenvæ-
rende sognepræst til Uldum og Langskov, *28. 
juli 1778, †13. maj 1861, »elsket og savnet«. Sand-
stensgrotte med spor efter kronende marmorkors, 
nu 72 cm høj. Afsnit B.

Fig. 12. Kirkegårdsmonument nr. 36, over prokurator 
Christian Ludvig Schwensen, *28. febr. 1790, †2. maj 
1857, og hustru Laura Johanne Dorthea Schwensen f. 
Westengaard, *11. maj 1803, †28. febr. 1887 (s. 879). 
Foto EN 2008. – Churchyard monument to the attorney 
Christian Ludvig Schwensen, *28th Febr. 1790, †2nd May 
1857, and his wife Laura Johanne Dorthea Schwensen née 
Westengaard, *11th May 1803, †28th Febr. 1887.

55*
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 39) O. 1861, over Emilie Maria Frederikke 
Aagaard Petersen, *21. sept. 1820, †11. april 1861. 
Enkelt retkantet støbejernskors, 98 cm højt, med 
forgyldt versalskrift. Afsnit B.
 40) O. 1864, over Julius Frenzel ved 9. Eskadron 
af Det kongelige preussiske Husarregiment, †3. 
marts 1864. Sat over ‘en brav kammerat’. Grav-
flise af sandsten, 61×45 cm, i enkel klassicisme 
med indhugget tysk skriveskrift. Let skråliggende. 
Afsnit B.
 41) O. 1864, over Philip Frederik Nielsen og 
Peter Christian Jørgensen, menige ved 20. Infan-
teriregiments 3. Kompagni, faldet ved Fredericia 
8. marts 1864. Skråstillet sandstensgrotte, 43 cm 
høj, med skriveskrift på indfældet hvid marmor-
plade. Afsnit B.
 42) (Fig. 13) o. 1864, over Andreas Andreasen, 
menig i 20. Infanteriregiments 4. Kompagni, *10. 
maj 1830 i Nottmark på Als, såret 8. marts 1864 
ved Stoustrup, †13. i samme måned i Kolding. Et 
gravvers lyder: »Farvel min Ægtemage, som her 
nu blev tilbage. Mit Stöv nu gjemmes her. Lad det 
dit Haab oplive, At vi i Himlens Rige, Igjen for-
enes skal«. Gravplade af rød sandsten, 78×48 cm, 
med indhugget skriveskrift. Skråstillet. Afsnit B. 
 43) (Fig. 13) o. 1864, over Carl Gottlieb Dzial-43) (Fig. 13) o. 1864, over Carl Gottlieb Dzial-
las, »Musketier des 3. Comp. Königl: 3 N/S Inf. 
Rgts: N50«, *10. sept. 1842 i Lampersdorf Kreis 
Oels, †17. maj 1864 i Kolding. Støbejernskors, 
137 cm højt, med trekløverender og stråleglans i 
korsskæringen. Tysk forgyldt versalindskrift. Bag-
på læses: ‘Viet af hans kammerater’. Afsnit B.
 44) (Fig. 14) o. 1864, over Robert Gollitschek, 
kejserlig-kongelig løjtnant i kejser Franz Josefs 
1. artilleriregiment, *1835, †21. juli 1864. Han 
kæmpede i slagene ved Magenta og Solferino, 
i fægtningen ved Vejle og ved indeslutningen af 
fæstningen Fredericia. Sat af regimentets officers-
korps over en brav kammerat.
 Sandstensstele med affasede kanter og stort 
kronende kors af hvidt marmor, 172 cm høj. Den 
tyske indskrifts sortoptrukne versaler er fordelt 
over to indfældede marmortavler, fortil og bagpå. 
Afsnit E.
 45) O. 1864, over Sophia Maria Jacobine Peter-
sen, *29. juli 1792, †12. nov. 1864. Enkelt retkantet 
støbejernskors med forgyldt versalskrift. Afsnit B. 

 46) (Fig. 11) o. 1865, over Gustav Ferdinand 
Mechlenburg, Ridder af Dannebrog, justitsråd 
og postmester i Kolding, *21. juni 1798 i Norge, 
†24. marts 1865 i Kolding. Hvid marmortavle, 
65×43 cm, med sortoptrukket skriveskrift. Skråt 
opsat imod en granitsten på et gravsted med ny-
gotisk støbejernsgitter. Afsnit B.

Fig. 13. Kirkegårdsmonumenter (nr. 42-43, s. 880) over 
(i forgrunden) menig Andreas Andreasen, *10. maj 
1830, såret 8. marts 1864 ved Stovstrup, †samme må-
ned i Kolding. Bag dette støbejernskors over musketer 
Carl Gottlieb Dziallas, *10. sept. 1842, †17. maj 1864. 
Foto EN 2008. – Churchyard monuments to (foreground) 
private Andreas Andreasen, *10th May 1830, wounded 8th 
March 1864 at Stovstrup, †same month in Kolding. Behind 
this, wrought-iron cross to Musketeer Carl Gottlieb Dziallas, 
*10th Sept. 1842, †17th May 1864.



881GAMLE KIRKEGÅRD

 47) O. 1867, over »I. P. Wissing…« (1788-1867, 
agent og købmand samt Skt. Nikolaj Kirkes vel-
gører, jf. s. 661). Klassicistisk gravsten med let 
ophøjet, rundbuet skriftfelt, der har rester af ind-
hugget versalskrift. Afsnit B på gravsted med stø-
bejernsgitter og to tilsvarende, ulæselige sten.  
 48) O. 1867, over Mette Catharine Grau f. 
Olesen, *… april 1815, †27. marts 1867. Grav-
vers. Stele af sandsten med spor af kronende kors, 
nu 178 cm høj. Over plinten spidser monumen-
tet til og afsluttes arkitektonisk. Indfældet plade af 
hvidt marmor med versalskrift og derover tilsva-
rende indfældet aks og høstredskaber. Afsnit B, på 
samme gravsted som ægtemandens (nr. 57).
 49) O. 1867, over slagtermester Jørgen Chri-
stian Graff, *27. marts 1810, †10. sept. 1867, og 
hustru Kirstine Graff f. Jakobsen, *27. dec. 1810, 
†26. marts 1887. Stele af hvidt marmor på plint 
af sort kalksten, øverst spor efter kronende kors, 
nu 170 cm høj. Gravskrift med sortoptrukne ver-
saler under en reliefhugget krans med roser. På 
plinten læses endvidere: »Disse 6 Grave ere kiøbte 
til bestandige Tider. St. Nikolai Kirke i Kolding 
har forpligtet sig til Vedligeholdelse af Gravene og 
Monumenterne for bestandige Tider«. Afsnit B.
 50) O. 1867, over ritmester T. E. Bülow og hu-
stru Johanne Wissing, *5. aug. 1777, †17.  febr. 
1867.14 Klassicistisk gravsten af grå sandsten, 
130×72 cm, med ophøjet felt, hvis hjørner gi-
ver plads for rosetter af hvidt marmor. Gravskrift 
med indhuggede versaler på en hvid marmor-
tavle, hvorunder der er indfældet en laurbærkrans 
af samme materiale. Afsnit B på gravsted med tre 
andre monumenter (nr. 13, 51, 52).
 51) O. 1875, over ukendte. Som ovenstående, 
men med ulæseligt skriftfelt og en lidt kraftigere 
laurbærkrans. Afsnit B. På Bülows gravsted sam-
men med nr. 13, 50, 52.
 52) O. 1875, over ukendte. Klassicistisk gravsten 
af grå sandsten, 130×72 cm, med hulkant og ind-
fældet skriftplade af hvidt marmor. Pladen, med 
indhugget skriveskrift, har konkave indskæringer, 
der over den giver plads for et hængedraperi, un-
der den for en ligeledes udhugget bikube, der står 
ved en egestub. Nederst en palmegren. Afsnit B, 
på Bülows gravsted sammen med nr. 13 og de to 
ovenstående. 

 53) O. 1875, over Caspar Christian Petersen, 
kammerråd og toldinspektør, *3. nov. 1795, †13. 
sept. 1875. Enkelt retkantet støbejernskors, 96 cm 
højt, med forgyldt versalskrift. Afsnit B.
 54) O. 1878, over Søren Thomsen, *13. dec. 
1831 i Lindeballe †… dec. 1878 i Kolding. Grav-
sten af hvidt marmor, 126×79 cm, med indhug-
gede versaler (navnet) og antikva. Afsnit E på 
gravsted med tilsvarende sten over hustruen Kir-
stine Thomsen f. Andersen (årstal ulæselige).
 55) O. 1881, med påskriften »Værtshusholder S. 
A. Sørensens Familie Begravelse«. Bevaret af mo-

Fig. 14. Kirkegårdsmonument nr. 44, o. 1864, over løjt-
nant Robert Gollitschek, *1835, †21. juli 1864 (s. 880). 
Foto EN 2008. – Churchyard monument, c. 1864, to Lieu-
tenant Robert Gollitschek, *1835, †21st July 1864.
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Fig. 15. Kirkegårdsmonument nr. 56 over overrets-
sagfører Ludvig Schwensen, *22. marts 1835, †7. april 
1885 (s. 882). Foto EN 2008. – Churchyard monument 
to the barrister Ludvig Schwensen, *22nd March 1835, †7th 
April 1885.

numentet er den kraftige granitplint, 173 cm høj, 
med indhuggede versaler på en indfældet hvid 
marmorplade. På plinten har stået en bronzestøbt 
kopi af Bertel Thorvaldsens Schweizerløve i Lu-
zern, der nylig er stjålet. Afsnit A, på gravsted med 
nygotisk støbejernsgitter og et underliggende 
gravkammer, der har en blåmalet tøndehvælving 
og rummer to kister. ‘Korporal Sørens’ gravsted 
har været forbundet med en del stedlige histo-
rier.15 
 56) (Fig. 15) o. 1885, over overretssagfører Lud-
vig Schwensen, *22. marts 1835, †7. april 1885. 
Monument af hvidt marmor, 191 cm højt. Det 
udgøres af en klippe, hvorpå et englebarn står 
og læner sig i bøn ud over gravskriften, der er 
indhugget i en tavle på klippens forside. Klippen 

er bevokset med planter, og foran tavlen ligger 
der et kors. Monument og gravsted er renoveret 
2006. Afsnit A. 
 57) O. 1885, over konsul og købmand Hans 
Henrik Grau, *1. feb. 1816, †4. dec. 1885. Ny-
gotisk stele af lys sandsten med afknækket kors, 
nu 186 cm høj. Indhugget, sortoptrukket versal-
skrift. Afsnit B, på samme gravsted som hustruens 
(nr. 48).
 58) (Fig. 16) o. 1889, over bygningsinspektør 
professor Laurits Albert Winstrup, *28. jan. 1815, 
†4. april 1889, og Johanne Andrea Winstrup f. 
Fischer, *3. marts 1819, †19. maj 1910. Rund-
buet rå granitsten med glatslebet forside, der har 
indhugget versalskrift. Afsnit B, på gravsted med 
støbejernsgitter. 

Fig. 16. Kirkegårdsmonument nr. 58, o. 1889, over 
(arkitekten) kgl. bygningsinspektør og professor Lau-
rits Albert Winstrup, *28. jan. 1815, †4. april 1889, og 
hustru Johanne Andrea Winstrup f. Fischer, *3. marts 
1819, †19. maj 1910 (s. 882). Foto EN 2008. – Church-
yard monument, c. 1889, to the architect and Royal Inspector 
of Buildings. Professor Laurits Albert Winstrup, *28th Jan. 
1815, †4th April 1889, and his wife Johanne Andrea Win-
strup née Fischer, *3rd March 1819, †19th May 1910.
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 59) O. 1889, over skolelærer Jens Nielsen, *1. 
sept. 1805 i Træden, †7. sept. 1889 i Kolding. Ste-
le af lys sandsten, 195 cm høj, med profileret plint 
og kronende, knækket søjle samt efeu på nopret 
bund. Indfældet, rektangulær plade med indhug-
gede versaler. På bagsiden: »Skolelærer Jens Niel-
sens Familiegravsted«. Afsnit B.
 60) O. 1891, over Christen Berg (venstrepoli-
tiker, folketingsmand) og hustru M. Berg. Grav-
vers: »Troen fast, til Haabet let, som Kærlighe-
den aldrig træt«. Stele af rødlig granit i stiliseret 
cippusform med indhugget cirkelkors og versa-
ler (sortoptrukne). På gravsted med flankerende 
murstykker af rødlig ølandssten. Afsnit B.
  61) O. 1892. »Samlede i Døden hvile her Kjøb-
mand Lave Ernst Petersen, hans forudgangne og 
efterlevende Hustru«. Sandstensgrotte med rest af 
kronende kors af hvidt marmor, nu 78 cm høj. 
Indfældet rundbuet plade af hvidt marmor med 
skriveskrift. Afsnit B. 
 62) O. 1892, over majorinde Sophie Amalie 
v. Schindel f. von Moltke, *28. okt. 1807, †14. 
jan. 1892, »Kjærlig og trofast«. Enkel cippus af 
grå sandsten med buet afslutning og indhugget, 
sortoptrukket versalskrift. På gravsted med man-
dens monument (nr. 16).
 63) 1908, »Til Minde om 4 spanske og 3 fran-
ske Soldater af den allierede Arme, der døde i 
Kolding Aaret 1808«. Skråstillet mindeplade, 43 
cm høj, med skriveskrift, der kantes af løvværk 
og krones af kors. Afsnit B.
 †Kirkegårdsmonument, 1800-tallet, et støbe-
jernskors over »Hellig-Louise«. Under det fand-
tes et rum med jerngitter for, hvori byens drenge 
kastede småsten, idet de derved håbede at få op-
fyldt hemmelige ønsker.12 

SøNDRE KIRKEGÅRD

Kirkegården (fig. 18) syd for Agtrupvej, mellem 
Sdr. Ringvej i øst og Sdr. Kongevej i vest, er anlagt 
1910-12 af landskabsgartner Edvard Glæsel, Fre-
deriksberg. Den første begravelse fandt sted 17. 
juni 1913. Hovedindgangen i vest fra Sdr. Kongevej 
er en nyere køreport med tremmefløje af træ mel-
lem murede piller. Et stort anlagt indgangsparti fra 
Bytoften i nord er fra 1941 og tegnet af havearki-

tekt Jens Peder Andersen, København. Indgangen 
består af køreport og ganglåger mellem piller af 
travertin, afdækket af vandrette plader.
 Den store kirkegård, der efter udvidelser nu 
udgør 12,2 ha., har karakter af en bypark med 
mange fuldvoksne træer, der samtidig slører bil-
ledet, så den besøgende ikke på én gang kan 
overskue det frodige anlæg. I de første årtier ud-
nyttedes kun det vestre afsnit ud mod Sdr. Kon-
gevej (afdelingerne A-D), siden er nye afdelinger 
taget i brug mod sydvest og nordøst og senest, i 
1950’erne, mod sydøst. En nord-syd-gående ter-
rasse i kirkegårdens hovedakse formidler over-
gangen mellem de ældre, højere liggende afsnit i 
vest og de yngre, lavere liggende i øst. 

Fig. 17. Forslag til klokkestabel på Søndre Kirkegård (s. 
886). Tegning ved Lehn Petersens Tegnestue, Odense, 
1989. 1:100. – Proposal for bell frame in Søndre Kirkegård.
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 Det sydvestre afsnit (afdelingerne H-K) blev 
oprindelig anlagt efter en plan (fig.19), som var 
udarbejdet af Jens Peder Andersen 1934, inde-
holdende blandt andet en cirkulær urnehave, en 
‘birkelund’, i tilknytning til det nyopførte †kre-
matorium (se ndf.).16 Samme arkitekt har også 
ansvaret for det nordøstre afsnit (afdelingerne 
L-P), hvortil han tegnede et forslag 1939. Her 
er inden for indgangen fra Bytoften indrettet en 
cirkulær ‘gravhave’, anlagt i en dalsænkning med 
fin udnyttelse af terrænet. Kirkegårdens sydøstre 
afsnit (afdelingerne R-T), der i den første tid var 
udlagt som kolonihaver, er udformet efter et for-
slag fra 1951, tegnet af havearkitekt Sven Hansen 
og arkitekt Svend Otto Roloff. Efter denne plan 
er et afsnit i afdeling S anlagt som en ‘egedal’ med 
en randbeplantning af ‘skovagtig karakter’, bereg-
net til ‘landskabelige begravelser’. Det nu smukt 
tilvoksede parti er endnu ikke taget i brug til be-
gravelse.

 Fællesgrav fra Anden Verdenskrig. Sydlig på kirke-
gården er samlet og genbegravet 34 tyske soldater og 
152 flygtninge. På den græsklædte fællesgrav, der er 
anlagt og vedligeholdes i samarbejde med Volks-
bund Deutscher Kriegsgräberfürsorge, er rejst i alt 
47 korsformede gravminder af lysegrå granit af 
gængs tysk type fra Anden Verdenskrig (sml. til-
svarende fællesgrave i Vejle og Fredericia, s. 257 og 
534). Blandt navnene på de begravede er mange 
børn, døde i foråret og sommeren 1945. Den før-
ste tyske soldat er død 19. april 1940. En liggende 
mindesten bærer indskrift på tysk og dansk: »Hier 
ruhen 34 deutsche Soldaten und 152 Flüchtlinge 
1940-1948«. 
 Bygninger på kirkegården. Et kapel ved indgangen 
fra Sdr. Kongevej er opført 1959 (arkitekterne A. 
Holm og A. J. Andersen, Kolding). Den høje byg-
ning, af røde sten og med store, ubrudte tagflader 
af tegl, har gavle i øst og vest uden udhæng. Ved 
en ombygning 1997 (arkitekt O. Reinhard Han-

Fig. 18. Søndre Kirkegård. Oversigtsplan 1979. Tegning i Kirkegårdskontoret. 1:4000. øst opad. – Søndre Kirkegård. 
Overview plan, 1979. East at top.
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Fig. 19. Søndre Kirkegård. Plan ved Jens Peder Andersen 1934 for anlæg af urnehave m.m. i tilknytning til det 
nybyggede †krematorium. Forslaget undergik mindre ændringer inden den endelige projektering (s. 884). Tegning 
i Kirkegårdskontoret. 1:1500. øst opad. –  Søndre Kirkegård. Plan by Jens Peder Andersen, 1934, for layout of urn garden 
in conjunction with the new †crematorium. East at top.

Fig. 20. Søndre Kirkegård. Cirkulær gravhave i kirkegårdens nordøstre afsnit, anlagt efter tegning af Jens Peder 
Andersen 1939 (s. 884). Foto NJP 2008. – Søndre Kirkegård. Circular memorial garden in the northeastern section of the 
churchyard, laid out after drawing by Jens Peder Andersen, 1939.
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sen, Haderslev) er bygningen udvidet mod syd 
med tre ‘tværkapeller’, indeholdende kontorer og 
øvrige faciliteter. Kapellet blev 1965-66 benyttet 
som midlertidig kirke for det nyoprettede Brænd-
kjær Sogn (jf. s. 859).17 Det afløste et ældre †kapel, 
som var opført 1912 af arkitekt Svend Theisen. 
Dette kapel benyttedes 1915-30 som midlertidig 
kirke for den nordlige del af Vonsild Sogn, hvor-
til området, kaldet Kolding Søndervang, da hørte 
(jf. Immanuelskirken s. 847).
 En fritstående klokkestabel (fig. 17) øst for ka-
pellet er rejst 1989 ved Lehn Petersens Tegnestue, 
Odense. Klokkehuset over den tømrede stabel er 
beklædt med brædder, og det pyramideformede 
tag er dækket med tagpap. Klokken, tværmål 104 
cm, er støbt 1990 af N. V. Eijsbouts, Holland, og 
bærer indskriften »Giv mig Gud din fred«. En 
ældre klokke, der var ophængt i en nu nedta-

get †klokkestabel af beton nær kapellet, er 1990 
overført til Gamle Kirkegård.
 Et †krematorium (fig. 19 og 21) syd for kapel-
let var opført for Dansk Ligbrændingsforening 
1933 af arkitekt Christian Svane, Kolding.18 Den 
pudsede, fladt afdækkede bygning var rejst på en 
sydvendt skråning med ovnen placeret i en lav, 
foranliggende længe. Det fine lille anlæg, hvortil 
Jens Peder Andersen tegnede et effektfuld vand-
bassin, var stilmæssigt holdt i en blanding af ny-
klassicisme og funkis (sml. Kristkirken, s. 827). 
Krematoriet blev overtaget af kirkegården 1964 
og fungerede indtil 1999, da et nyt krematorium, 
Fælleskrematoriet, på Pedersmindevej blev taget 
i brug. Efter krematoriets nedbrydning 2004 er 
området 2008-09 under omlægning med fælles-
plæne og urnegrave efter en plan, som er tegnet 
af kirkegårdsleder Marie Vedel-Rieper.

Fig. 21. Søndre Kirkegård. †Krematorium opført 1933 af arkitekt Christian Svane og med vandbassin af Jens Peder 
Andersen (s. 886). Bygningen, der er set fra syd, er nedbrudt 2004. Foto fra 1930’erne i Kolding Stadsarkiv. – Søndre 
Kirkegård. †Crematorium, built in 1933 by the architect Christian Svane with a pond by Jens Peder Andersen.
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Kirkegården (fig. 22), i byens nordlige del med 
indkørsel fra Lærkevej, var under forberedelse 
i mange år, før den første begravelse fandt sted 
4. december 1973, samme dag som også et nyt 
kapel blev indviet. Kirkegården er anlagt som et 
kommunalt beskæftigelsesprojekt 1955-58 efter 
et forslag, som havearkitekt Sven Hansen og ar-
kitekt Svend Otto Roloff havde udarbejdet al-
lerede 1949 (fig. 24). Inden det tilplantede areal 
blev taget i brug 1973, var der foretaget en videre 
udformning under ledelse af landskabsarkitekt 
Ole Klaaborg, fra ‘Gruppen for By- og Land-
skabsplanlægning’.
 I udlægningen af det store areal, der i dag udgør 
6,6 ha., har Sven Hansen og Svend Otto Roloff 
udnyttet det faldende terræn, som skråner mod 
syd. Centrum for anlægget er pladsen syd for ka-

pellet, der på den oprindelige plan er foreslået 
som en cirkulær ‘ceremoniplads’. Herfra udgår 
veje og stier som radier, mens andre stier tegner 
koncentriske cirkelslag. Beplantningen udgøres 
overvejende af eg og ahorn.
 Kapellet (fig. 22, 23) er ligesom en kontorfløj 
og en klokkestabel bygget efter tegninger af arki-
tekt Erik Madsen, Kolding. Den betydelige byg-
ning, der har gavle i nord og syd, er opført af lyse, 
knækkede cementsten og tækket med mørkegrå 
eternitplader. Den bærende konstruktion består 
af fem svære spærfag af beton, synlige i det ydre 
og forneden ført helt ned til jorden, hvor de har 
karakter af ‘skråstivere’. I hver gavl er ophængt 
et stort kors. Kapellet tjente som kirke for Skt. 
Nikolaj Sogn under sognekirkens restaurering 
1975-76, og fra 1980 har også Simon Peters Sogn 
lejlighedsvis holdt gudstjeneste i kapellet. Den 
lave kontorlænge, der ligger frit vest for kapellet, 

Fig. 22. Nordre Kirkegård. Luftfoto set mod sydvest ved Ludvig Dittmann 1988. Kolding Stadsarkiv. – Nordre 
Kirkegård. Aerial photo, view towards the south west.
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tjener siden 1977 som hovedkontor for byens tre 
kirkegårde. En tilbygning mod syd, fra 1990, er 
opført ved arkitekt Frank A. Bredvig, Kolding.
 Den fritstående klokkestabel øst for kapellet be-
står af en zinkklædt kasse, ophængt mellem to 
høje piller af beton. Klokken er støbt 1973 af N. V. 
Eijsbouts, Holland. Tværmål 82 cm.
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Fig. 23. Nordre Kirkegård. Forslag til kapel ved Erik 
Madsen 1967 (s. 887). Opstalter af syd- og østside. 1:400. 
Tegninger i Kirkegårdskontoret. – Nordre Kirkegård. Pro-
posal for chapel by Erik Madsen, 1967.
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Fig. 24. Nordre Kirkegård. Hovedplan for kirkegårdens anlæggelse ved Sven Hansen og Svend Otto Roloff 1949 
(s. 887). Kun hovedidéen blev fulgt under kirkegårdens anlæggelse 1955-58, og det foreslåede kapel blev placeret 
nord for den centrale plads. Tegning i Kirkegårdskontoret. 1:4000. – Nordre Kirkegård. Main plan for the layout of the 
churchyard by Sven Hansen and Svend Otto Roloff, 1949. Only the overall idea was followed in the layout of the churchyard 
in 1955-58, and the proposed chapel was sited north of the central circular space.
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16 Vore Kirkegårde 1934-35, 30-32.
17 Kapellet indviedes til kirke 4. april 1965. Byrådet hav-
de forinden afvist, at kapellet kunne benyttes som kirke, 
idet der så ikke kunne foretages borgerlige begravelser 
herfra. Hindringen blev overvundet efter indgriben af 
kirkeminister Bodil Koch, der foreslog, at alteret i på-

kommende tilfælde blev skjult bag et gardin (E. Rahbek 
Pedersen, »Brændkjærkirken«, HaStb 1971, 65).
18 Christian Svane var fra 1924 arkitekt for Dansk Lig-
brændingsforening og har tegnet krematorier til flere 
danske byer: Slagelse 1925, Rønne 1926, Struer 1934, 
Århus 1938 og Nakskov 1940.


