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Oversigt. Skt. Jørgensgården, der i middelalderen tog 
sig af syge og spedalske, har ligget frit sydvest for den 
gamle bykerne, hvor dens kirkegård er bevidnet ved 
fundet af grave, og hvor den i dag er mindet i den 
moderne Skt. Jørgens Gade. Hospitalet nævnes første 
gang ved navn 1475, men institutionens historie ræk-
ker formentlig væsentlig længere tilbage. Et kapel er 
nævnt 1525, og en præst er omtalt 1484. Resterne af 
en teglstensbygning, fremdraget under den nuværende 
Skt. Jørgens Gade 1908, er formentlig hospitalets ka-
pel.
 Plejen af byens syge og gamle var fra 1543 lagt under 
Almindeligt Hospital i Ribe, indtil Christian III 1558 
oprettede et nyt hospital i Kolding, finansieret ved 
blandt andet tiendeafgifter. Denne stiftelse (Kolding 
Hospital, men ofte stadig benævnt ‘Skt. Jørgens Ho-
spital’) fik senest 1578 egen bygning i den nuværende 
Hospitalsgade (jf. s. 909).
 Blandt de løse fund i området er en *seglstampe fra o. 
1300 og 14 *dragtspænder fra o. 1400 samt en bemær-
kelsesværdig *emaljeret guldbroche fra 1000-tallet, hvis 
sammenhæng med Skt. Jørgensgården selvsagt er uvis.

HISTORISK INDLEDNING. De skriftlige kil-
der nævner Skt. Jørgensgården ved sit navn første 
gang 1475,1 men spredte vidnesbyrd antyder, at 
hospitalets historie rækker betydeligt længere til-
bage. Omsorgen for byens og egnens syge synes 
således allerede i 1200-tallet at have været lagt 
i fastere rammer ved oprettelsen af et hospital. 
En sådan institution omtales indirekte 1236, da 
biskop Gunner af Ribe oplyste, at han, inden han 
blev biskop (o. 1230), havde borttestamenteret sit 
fædrene gods i Folding, som han ønskede skulle 
overgå til ‘brug for de syge i Ribe og Kolding’.2 
En mark i Harte Sogn omtales 1415 og 1416 som 
»Spidelsklycke« og »Spidelsk lycke«, hvilket må 
betyde, at det pågældende jordstykke (løkke) da 
tilhørte et eksisterende hospital.3

 Et kapel, der har været uomgængeligt for et 
middelalderligt hospital, nævnes første gang 

†KAPEL I SKT. JØRGENSGÅRDEN
NEDLAGT 1543

Fig. 1. Fundamenter til middelalderlig teglstensbygning, formodentlig Skt. Jørgensgårdens †kapel (s. 906). Skitse i 
udgravningsprotokol udført af A. M. G. Friis 1908. Ca. 1:100. – Foundations of a medieval brick building, presumably the 
Skt. Jørgensgården †chapel. Sketch.
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Fig. 2. Skt. Jørgensgårdens beliggenhed indtegnet på 
udsnit af kort over Kolding o. 1910 (jf. s. 577, fig. 5). 
1:15.000. Det røde felt viser kirkegårdens omtrentlige 
udstrækning, * fundstedet for det formodede †kapel. 
– Skt. Jørgensgård site drawn on a map of Kolding c. 1910. 
The red area shows the approximate extension of the church-
yard, the * shows the find-spot for the presumed †chapel.

1525,4 mens en præst er omtalt 1484.5 Han hed 
Morten Jensen og kendes som sognepræst i  Seest 
i perioden 1481-1511.6 Morten Jensen har for-
mentlig også fungeret som hospitalsforstander, 
idet han i det mindste to gange medbeseglede 
breve vedrørende Skt. Jørgensgården.7

 Skt. Jørgensgårdens økonomi hvilede på et be-
tydeligt godstilliggende, der ved nedlæggelsen be-
stod af 16 gode fæstegårde og nogle jordstykker i 
byens omegn.8 Med den danske kirkes ‘nationa-
lisering’ i 1520’erne blev hospitalsgodset lagt un-
der kronens styrelse, og Frederik I bortforlenede 
1526 ‘vort og Kronens sankt Jørgens Hospital 
uden for vor købstad Kolding’ til kancellisekre-
tær Jesper Brochmand. Ifølge lensbrevet kunne 
Brochmand frit forvalte og nyde godset, mod at 
han lod afholde ‘messer og gudstjeneste’ og sør-
gede for ‘fattige, syge (og) spedalske menneskers’ 
underhold og forplejning, sådan som det havde 
været efter gammel sædvane. Før 1525 havde 
hospitalet en tid været forlenet til sognepræsten 
i Kolding, Niels Skriver, men denne havde ikke 
overholdt sine forpligtelser.4 
 Efter reformationen blev forleningen 1541 
o verdraget til en Koldingborger, Hans Boesen, 

som skulle være forpligtiget til at ‘bygge og for-
bedre’ gården og holde så mange ‘syge og såre’ 
mennesker i hospitalet, som indtægterne tillod. 
De ‘fattige og syge’ skulle han besørge med ‘gode 
huse, senge og anden underhold og nødtørft’. 
Dette skulle ske under tilsyn af den nye evangeli-
ske superintendent (biskop) i Ribe.9

 Den afsatte lensmand på Koldinghus, rigsråden 
Mogens Bille (†1538), levede sine sidste år på Skt. 
Jørgensgården, hvor han plaget af sygdom 1537 
oprettede sit testamente. Blandt de betænkte var 
hans ‘gamle tjener’ Hans skriver og dennes søster 
Maren, der ligeledes levede ‘her udi gården’.10 
 Ved hospitalsvæsenets reorganisering 1543 blev 
Skt. Jørgensgårdens gods lagt under det nyopret-
tede Almindelige Hospital i Ribe,11 og hermed 
må hospitalsfunktionen i Kolding være ophørt. 
Det tidligere hospitalsgods lå dog så belejligt for 
Koldinghus, at Christian III snart efter, 1545, be-
sluttede sig for at tage det tilbage,12 og i stedet fik 
Almindeligt Hospital i Ribe en passende erstat-
ning.13 Hospitalsgodset udgjorde 1548 en del af 
dronning Dorotheas livgeding (‘enkepension’),14 
og det blev herefter en del af krongodset. 
 Hospitalets grund (‘Kronens jord, kaldet Skt. 
Jørgens gård, udenfor Kolding’) blev 1559 over-
ladt til maleren Jost Verheiden og hans hustru Ka-
tharina von Lanseberge mod at de lod opføre en 
købstadsbygning derpå.15 Om en sådan bygning 
er blevet rejst er uvist. Skt. Jørgensgården næv-
nes fortfarende 1594,16 men synes da blot at have 
været et jord- eller havestykke. Koldingborgeren 
Søren Rasmussen betalte således 1610 et mindre 
beløb i jordskyld af ‘sankt Jørgensgårds jord ve-
sten for Kolding’.17 
 †Pengeblok. Ifølge rådstueprotokollen lovede 
Hans Ostersen i Nielstrup 1528 at betale byen 
2½ mark »ffor han hioff (huggede) y sancte iør-
gens block«.18 Pengeblokken har muligvis været 
opstillet i hospitalets kapel, men kan vel lige så vel 
have stået i sognekirken.

†KIRKEGÅRD OG KAPEL(?). Hospitalet har 
som nævnt ligget sydvest for byen ved nordsiden 
af åen, hvor den på Georg Brauns prospekt 1587 
er angivet som »Sanct Jorgens hoff« (jf. fig. 2-3, s. 
570-71). På tegningen er angivet nogle bygninger, 
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men disse kan blot være signaturer, idet området 
som sagt formodentlig allerede da lå hen som 
mark og have. I 1700-tallet var her en blegedam, 
som senere gav navn til en nu nedrevet ejendom 
Bleggården (Skolegade 12), der var opført lidt før 
midten af 1800-tallet.19 Arealet vest for Bleggården 
betegnedes i slutningen af 1800-tallet som ‘proku-
rator Zahns toft’ og var lejet ud som gartnerjord.20 
Ved udstykningen og opførelsen af huse på denne 
toft fremdrog man i årene o. 1900 et større antal 
grave, der må have hørt til hospitalets kirkegård.
 Kirkegårdens udstrækning. På grundlag af de af-
dækkede grave kan hospitalets begravelsesplads 
med nogenlunde sikkerhed lokaliseres til området 
nord for den nuværende Skt. Jørgens Gade (tidli-
gere Elmegade) og øst for Vesterbrogade (tidligere 
Platangade) (jf. fig. 2). Her – på det faldende ter-

ræn ned mod åen – er der påtruffet begravelser 
indtil 40 m nord for Skt. Jørgens Gade og ind-
til 70 m øst for Vesterbrogade (frem til den mo-
derne forbindelsesgang Provstegyden mellem Skt. 
Jørgens gade og Katrinegade). 1896 fandt man ved 
udgravning til ejendommen Vesterbrogade 9 en 
del skeletter på række, alle udstrakt på ryggen og 
med hovedet i vest. 1906 fremdrog man længere 
mod øst og nord for Skt. Jørgens Gade 12 yderli-
gere en halv snes skeletter,21 og igen 1909 afdæk-
kedes flere gravlagte nordvest for Skt. Jørgensgade 
8B, i en afstand af ca. 20 m fra gaden.22 I en af de 
sidste grave havde den afdøde været medgivet sit 
sværd, der er af en type fra o. 1500 (se ndf.).
 En lille arkæologisk undersøgelse 1995 på 
grunden Skolegade 12 (den omtalte Bleggården) 
viste rige spor af aktiviteter i første del af 1300-

Fig. 3. *Emaljeret guldbroche, fra 1000-tallet, fundet 1884 på hospitalsområdet. 3:1. 
Nu i Nationalmuseet (s. 906). Foto AM 2008. – *Enamelled gold brooch, from the 11th 
century, found in 1884 in the hospital area.
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tallet, men ingen rester af begravelse,23 sandsynlig-
vis fordi den undersøgte lokalitet i middelalderen 
har befundet sig uden for (dvs. øst for) hospitalets 
kirkegård.
 †Kapel(?) 1908 fandt man ved kloakering un-
der den nuværende Skt. Jørgens Gade ud for nr. 
8B rester af en middelalderlig teglstensbygning (jf. 
fig. 1). En udgravning ved Museet på Koldinghus 
under ledelse af tandlæge A. M. G. Friis fremdrog 
under et tykt lag kulturjord den vestre ende af 
en øst-vest orienteret bygning, der indvendig har 
været knap 4 m bred. Murene, af munkesten og 
lagt i munkeskifte, var bevaret i indtil en meters 
højde og fortabte sig østover under en stående 
bygning, det daværende Andelsfrugteri. Vestligt i 

sydmuren tæt ved hjørnet var bevaret seks skif-
ter af en 2 m bred dør, anbragt i et stort, muret 
fremspring. Dørens anslag, der bar spor af mange 
års slid, var halvanden sten bred og trådte en halv 
sten frem. Et parti af gulvet var bevaret i nordve-
stre hjørne, og der fandtes muligvis ribbesten fra 
et muret hvælv, men disse forsvandt under ud-
gravningen.24

 Den lille bygning blev allerede under udgrav-
ningen identificeret som den tidligere Provste-
gård, ligeledes kendt fra Brauns prospekt 1587, 
hvor den ses lidt øst for Skt. Jørgensgården.25 
Også Hugo Matthiessen, der behandlede fundet 
1929, opfattede bygningen som et levn af prov-
stegården.26 Det sælsomme, monumentale ind-
gangsparti27 har dog næppe hørt til en beboelse, 
men mere sandsynligt til en kirke eller et kapel. 
Herfor taler også bygningens orientering og dens 
placering nær ved kirkegårdens østgrænse. Byg-
ningen kan således med god ret opfattes som ho-
spitalets kapel.28

 Andre bygningsrester. Inden ovennævnte fund 
havde man 1887 på hjørnet af Skt. Jørgens Gade 
og Vesterbrogade fremdraget kælderen til endnu 
en teglstensbygning.29 Det pågældende hus har 
været i brug ind i 1500-tallet, idet der i kælderen 
blev fundet to *portrætbuster af gips fra renæssan-
cetiden (se ndf.); men om bygningen har været 
en del af Skt. Jørgensgården kan ikke afgøres.

LØSE FUND PÅ HOSPITALSOMRÅDET. De 
nedennævnte genstande er fundet i årene kort før 
og efter 1900 i forbindelse med bebyggelsen af 
den tidligere ‘prokurator Zahns Toft’ (jf. s. 905). 
Om *gravsværdet ved vi, at det har været med-
givet en af de begravede, mens det er usikkert, i 
hvilken udstrækning de øvrige genstande har haft 
egentlig forbindelse med Skt. Jørgensgården.
 1) Emaljeret guldbroche (fig. 3), 1000-tallet, mu-
ligvis tysk arbejde. Fundet 1884 på den vestlige 
del af Zahns toft. Det lille, cirkulære spænde, 2,8 
cm i diameter, omsluttes af en guldrand med gra-
nulering og indfatning til stene (tre er bevaret). I 
midten i emalje (celleemaljeteknik) et brystbil-
lede af en kvinde, omgivet af firbladede blomster. 
På bagsiden en bøjle. Indsendt til Nationalmuseet 
1884 (inv.nr. D1863).

Fig. 4. *Seglstampe for Vilhelm Hiddessøn, o. 1300, 
fundet 1887 på hospitalsområdet. 2½:1. Nu i Nation-Nu i Nation-
almuseet (s. 907). Foto AM 2008. – *Seal stamp for Vil-
helm Hiddessøn, c. 1300, found in 1887 in the hospital 
area.
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 2) *Seglstampe (fig. 4), o. 1300, fundet 1887 i 
haven bag Vesterbrogade 9. Den spidsovale stam-
pe, af bronze, måler 4,0×2,3 cm og har øverst på 
bagsiden en lille øsken til ophængning. Omskrif-
ten med majuskler lyder: »S(igillum) WILELMI : 
HID : DESSONE« (segl for Vilhelm Hiddessøn). 
I midtfeltet ses en fugl med udspilede vinger 
og kroget næb. Signetet må efter den spidsovale 
form at dømme have tilhørt en gejstlig.30 Det kan 
ikke afgøres, om det er tabt på stedet eller har 
været medgivet sin ejermand i graven. Indsendt 
til Nationalmuseet 1887 (inv.nr. D 2339)
 3) 14 *dragtspænder (jf. fig. 5), o. 1400. Ved ud-
gravningen 1908 af teglstensbygningen under Skt. 
Jørgens Gade (det formodede †kapel) fremkom 
som spredte, løse fund i alt 14 ringspænder af 
kobber, alle ens og med majuskelindskriften »Ave 
Maria«. Spænderne, der har en ydre diameter på 
4,7 cm, er udført i en udhamret plade. De tilhø-
rer en velkendt, prisbillig type, der kunne bæres 
af både mænd og kvinder.31 Spænderne bærer 
ikke spor af slid, de er ‘fabriksnye’ og kan være 
produceret på stedet.32 Seks opbevares i Natio-
nalmuseet (inv.nr. D 6963-68) og otte i Museet 
på Koldinghus (inv.nr. 9212).

 4) *Gravsværd, o. 1500(?), optaget 1909 fra en 
begravelse, der blev afdækket ca. 20 m nordvest 
for det formodede †kapel. Det beskedne, korte 
enhåndssværd er 79,5 cm langt. Selv om grav-
sværd normalt forbindes med adelsbegravelser, 
behøver den gravlagte ikke at have været adelig 
(jf. †Gråbrødreklostret s. 896, 900). Den pågæl-
dende grav synes da også at have ligget på den 
åbne kirkegård. Sværdet befinder sig i Museet på 
Koldinghus (inv.nr. 9213).
 5) To *portrætbuster af gips, 1500-tallet, fundet 
1887 ved udgravning af en kælder på hjørnet af 
Skt. Jørgens Gade og Vesterbrogade (se ovf.). De 
legemsstore overkroppe er råt udførte og begge 
uden hoved; armene er afslået og beskadigede. 
Henry Petersen betegnede dem som ‘kvindelige 
effigiekroppe’ og har påpeget ligheden med en 
portrætbuste af gips i Herlufsholm Kirke, forment-
lig forestillende Pernille Gøje (†1552) (DK Sorø 
1154 med fig. 35). Denne figur har været malet 
og båret klæder, og hovedet synes fremstillet ved 
benyttelse af en dødsmaske. De to måske aldrig 
færdiggjorte gipsbuster fra Kolding kan have tjent 
samme formål, at forevige fornemme personer.33 
Indsendt til Nationalmuseet 1887 (inv.nr. D 2318).

Fig. 5. Seks af i alt 14 *dragtspænder, o. 1400, fundet 1908 nær det formodede †kapel. 
Nu i Nationalmuseet (s. 907). Foto AM 2008. – Six of a total of 14 *costume pins, c. 
1400, found in 1908 near the presumed †chapel. Now in the National Museum. 

57*



908 FORSVUNDNE KIRKER I KOLDING

KILDER OG HENVISNINGER

Arkivalier. NM. Indberetninger ved M. Mackeprang 
1908 (middelalderlige bygningsrester ved Andelsfrug-
teriet) og Hans Mikkelsen 1995 (arkæologisk under-
søgelse af Skolegade 12). – NM’s korrespondancearkiv. 
Brev af 23. nov. 1908 fra A. M. G. Friis til M. Macke-
prang. – Museet på Koldinghus. Udgravningsprotokol. 
Udgravning af middelalderlige bygningsrester syd for 
Andelsfrugteriet okt. 1908 ved A. M. G. Friis (affattet 
efter 1910). 
 Tegninger. Museet på Koldinghus. Udgravningspro-
tokol. Skitse af de undersøgte bygningsrester 1908, teg-
net af A. M. G. Friis.
 Litteratur. Jens Jørgen Fyhn, Efterretninger om Kjøb-
staden Kolding, Kbh. 1848, 167-68. – P. Eliassen, Kolding 
fra Middelalder til Nutid, Kolding 1910, 216-18, 233-35. 
– Hugo Matthiessen, »Det middelalderlige Kolding«, 
ÅrbVejle 1929, 1-37, især 12-18. – Vivi Jensen, »14 
dragtspænder fra Kolding«, Hikuin 6, 1980, 115-20. 

Redaktion ved Niels Jørgen Poulsen. Engelsk oversæt-
telse ved James Manley; redaktionssekretær Heidi Lyk-
ke Petersen; teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mo-
gens Vedsø.

1 Repert 2. rk., nr. 3689.
2 DiplDan 1. rk., VI, nr. 228.
3 Repert 1. rk., nr. 5533 og 5576.
4 DaMag 1. rk. VI (1752), 7-9.
5 Repert 2. rk., nr. 5443. 
6 Repert 2. rk., nr. 4857 og 11804.
7 Repert 2. rk. 6256 og 6722. Morten Jensen oprettede 
1499 eller kort tid før et vikarembede ved Hellig Blods 
Kapel ved Skt. Nikolaj Kirke (jf. s. 585).
8 J. Kinch, Ribe Bys Historie og Beskrivelse, bd. 2, 1884, 
792. Hospitalsgodset svarede 1552 i værdi til 22 (eller 
23) gårde og nogle bol, beliggende i Ribe Stifts sydlige 
og vestlige del. Som erstatning for sin forlening af Kol-
ding Hospital blev Jesper Brochmand (se ndf.) 1542 
godtgjort med den lille herregård Gundsøgård med 9 
gårdsæder samt yderligere en læst korn, da den ‘rente’ 
han havde haft af Kolding Hospital, var højere (DaMag 
4. rk., IV (1878), 322). For disse sammenligninger se 
også Troels Dahlerup, »Den sociale forsorg og refor-
mationen i Danmark«, Historie/Jyske Samlinger XIII, 
1979-81, 194-207, især s. 201 med note 29.
9 DaKancReg 6. nov. 1541. Hans Boesen skulle aflægge 
årligt regnskab over stiftslensmanden i superintenden-
tens (biskoppens) nærværelse.
10 DaMag 1. rk., VI (1752), 49-54.
11 DaKancReg 12. okt. 1543.
12 DaMag 4. rk., I (1864), 123.

13 J. Kinch (jf. note 8).
14 DaKancReg 3. april 1548.
15 KancBrevb 12. april 1559. Efter deres død måtte deres 
arvinger beholde gården som arvelig ejendom mod en 
årlig afgift til Koldinghus.
16 KancBrevb 6. marts 1594.
17 Koldinghus Lens Regnskab 1610-11, udg. ved Birgitte 
Dedenroth-Schou, Kbh. 1984, 71.
18 Afskrift af Kolding By’s Bog 1493-1635 ved Georg 
Christensen; kopi i Kolding Stadsarkiv. Indførsel under 
Mikkelsdag 1528.
19 Jens Jørgen Fyhn, Efterretninger om Kjøbstaden Kol-
ding, Kbh. 1848, 167-68.
20 P. Eliassen, Kolding fra Middelalder til Nutid, Kolding 
1910, 216-18.
21 Kolding Folkeblad 6. aug. 1906, interview med J. O. 
Brandorff; Eliassen (jf. note 20) og Hugo Matthiessen, 
»Det middelalderlige Kolding«, ÅrbVejle 1929, 12-18.
22 Museet på Koldinghus. A. M. G. Friis i udgravnings-
protokol.
23 Indberetning ved Hans Mikkelsen 1995.
24 A. M. G. Friis i brev til M. Mackeprang 23. nov. 1908 
og indberetning ved M. Mackeprang 1908.
25 Provstegården var i middelalderen residens for Al-
mind syssels provst. Ved navngivningen af gadenettet 
i det nye kvarter blev en gennemgang mellem Skt. 
Jørgens Gade og Katrinegade få år senere kaldet Prov-
stegyden. Provstegården har dog muligvis ligget nord-
ligere, jf. Eliassen (jf. note 20) 218.
26 Matthiessen (jf. note 21) 16-17. Ved en fejllæsning af 
udgravningsprotokollen tolkede han de fundne mure 
som rester af en kælder.
27 Døren forekommer meget bred i forhold til det 
snævre rum, og det murede fremspring har nærmest 
karakter af støttepiller.
28 Jf. Vivi Jensen, »14 dragtspænder fra Kolding«, Hikuin 
6, 1980, 115-20. Kapellet kan meget vel have været det 
eneste stenhus i Skt. Jørgensgården, mens de øvrige 
bygninger har været af træ.
29 Kolding Folkeblad 6. aug. 1906, interview med J. O. 
Brandorff. Bevaret var her i 3 alens dybde to paral-
lelt forløbende, øst-vestvendte mure af munkesten i en 
indbyrdes afstand af 4 alen (ca. 2,5 m).
30 Meddelt af Michael Andersen.
31 Vivi Jensen (jf. note 28).
32 Senere oplyst af Vivi Jensen.
33 Henry Petersen, Minder om Herluf Trolle og Birgitte 
Gjøe, Kbh. 1897, 17 f. Se også Bernhard Olsen, Notitser 
om Voksplastiken (Monumentale Effigier. Miniaturportraiter. 
Vokskabinetter), Kbh. 1896, samt alment udstillingska-
taloget Conrad Meit, Bildhauer der Renaissance, udg. af 
Renate Eikelmann, München 2007.


