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BIDRAG TIL

KOLDING BYS ÆLDRE HISTORIE.

Af Filialbestyrer P. EL1ASSEN i Kolding.

I.

SÆRTRYK AF VEJLE AMTS 
AARBØGER. II. HALVBIND, 
o o o o 1906 o o o o



Byens Oprindelse og ældste Privilegier.

Egnen omkring Kolding Fjord har været beboet 
fra de allerældste Tider. Dette fremgaar bl. a. 

af ret talrige Fund fra Oldtiden. Saaledes blev der 
siden Midten af forrige Aarhundrede i Kolding Fjord 
fundet talrige Sager fra den ældre Stenalder. Der 
fremkom ved Opmudringsarbejder en Mængde Hjorte
taksøkser og andre Fund fra Stenalderen, som nu 
er opstillede i Nationalmusæet og i Musæet paa 
Koldinghus. Ligeledes fandtes ved Drejens højst inter
essante Skaldynger (Køkkenmøddinger). Paa Brændkær 
Mark, sønden for Byen, skal man Tid efter anden 
være stødt paa Brandpletter og Grave fra Jærnalderen, 
paa den nordlige Bred af Aaen har man mellem denne 
og Nedervejen til Harte fundet Urner, og i Komarken, 
i Nærheden af Ankershus, er man stødt paa Bopladser 
fra Oldtiden.

Geologerne, der i særlig Grad er interesserede i 
Egnen omkring Kolding, hvor flere interglaciale Mose
fund har givet Anledning til specielle Undersøgelser, 
mener, at Stedet, hvor Kolding nu ligger, i Oldtiden 
har været en overordentlig gunstig Boplads, maaske 
en 0.
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Et Forsøg paa ad historisk Vej at faa Klarhed over 
Kolding Bys første Oprindelse, vilde sandsynligvis 
være aldeles ørkesløst.

Maaske kan der opnaas gode Resultater ved Grav
ninger i Grunden og Undersøgelser i Kulturlaget. 
Det er heller ikke udelukket, at Sprogforskerne en
gang kan blive mere enige om Navnet Koldings Op
rindelse. De Forklaringer, Henrik Rantzau, Jonas 
Coldingensis. P. Resen og flere efter dem har givet, 
er i hvert Fald meget angribelige, enkelte (Kolding 
kommer af »Kalveting«, et Marked med Kalve*, 
andre har af Vaabnet taget Linden for en Kaalplante, 
Højen for en Hob eller »Dynge« og deraf udledet 
»Kaaldynge« = Kolding) er for Nutiden temmelig ko.- 
miske. Oberst Emil Madsen, der har beskæftiget sig 
meget med Stednavne, siger**, at Endelsen ing og inge 
betegner »mere eller mindre udhævede Fordybninger 
i Jordsmonnet, hvor der enten endnu findes eller har 
været Eng.« Ordet, der staar i Forbindelse med 
Oldnordisk »engja«, blive trang, indsnævres, har i 
sin Oprindelse snarere betegnet Terrainformen end 
den samme ledsagende Eng. Stednavne, der ende paa 
ing er især hyppige ved langstrakte Eng- eller Mose- 
strøg; ved Dalsænkningen, der adskiller Nørre- og 
Sønderjylland, træffes saaledes Kolding, Folding, Føv- 
ling, Aaling, Ravning osv. Denne Forklaring i For
bindelse med Rantzaus om Kol = Høj, træffer mulig
vis det rigtige***.

* P. Røsens utrykte »Atlas danicus« (i det kgl. Bibi.') VI. 687.
*♦ Her efter Aarbog for dansk Kulturhistorie 1899, S. 82.

*** Betegnelsen Kol træffes her i Egnen f. Ex. i »Grydskol«, hvilket 
er det gamle Navn paa Banken ved Harte Kirke. Det er ogsaa uden Tvivl 
denne Banke, der sigtes til i Fyhns Efterretninger S. 10 i Tillæget, hvor 
der nævnes en »Gryderhøj«. Til Harte knytter sig ligeledes Sagn om et 
gammelt Marked.
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Nogen særlig fremtrædende Rolle i vort Lands Hi
storie har Byen først begyndt at spille efter Aaret 1200. 
Før findes den ikke nævnt, hverken i trykte eller 
skrevne Kilder. Valdemar Sejrs Jordebog, der er 
affattet i det 13. Aarhundrede, er vistnok det Sted, 
hvor Byen tidligst nævnes, i det »Jorden omkring 
Kaldyng« anføres under Anst Herred i Almind Syssel. 
Maaske Almind Herred (det ældste Navn paa Brusk 
Herred) netop har faaet Navnet forandret til Broskov 
Herred, da denne »Jord omkring Kokling« er lagt 
under dette Herred, hvorved det kom til at strække 
sig til Skoven ved Broen (Koldingbro), som Navnet 
henviser til. Et andet gammelt Dokument, et Gave
brev, udstedt af Biskop Gunnar i Ribe, er dateret 1230 
og betænker de Fattige og Syge i Ribe og Kaldingh*.

Der er næppe Tvivl om, at i den allerældste Tid dan
nede Kolding Aa og Fjord det naturlige og juridiske Skel 
mellem Almind- og Barvid- eller Sønderjyllands Syssel. 
Største Delen af de Jorder, der tilhørte Kolding sønden 
Aaen og derved laa til Nørrejylland, er, som senere 
skal paavises, komne til Byen i historisk Tid, og de 
Dele deraf, f. Ex. Teglgaardskær og Stejlbjerg, hvorom 
der intet vides, kan have ligget til en nu forsvunden 
Torp, der 1436 kaldes Nudorp ** (Nytorp). I et Tings
vidne af 1547 *** nævnes et Hørup Led ved »den 
gamle Hulvej« til Sest bag om Husmers Toft; Navnet 
forekommer ogsaa andre Steder f. Ledet laa i Skellet

* Brevet er paa Latin og aftrykt i »Oldemoder«, Side 37, jvfr. Kinchs 
Ribe, I, 57.

** Script. Rer. Dan., VII, 490. Den her nævnte »Tridclund« genfindes 
soin Stedbetegnelse »Trillelund« i den ældste Videbog for de søndre Marker. 
Graabrødrenes Fiskevand er »Munkens Dam«, der var Fiskedam lige til 
Svenskekrigen, da den blev ødelagt baade paa »Dæmning, Siel og Post«. 
).Jordebog 1662, Rigsarkivet).

*** Borgm. J. Riis gi. Afskriftsbog i Raadhusarkivet, S. 93.
t Danske Kancelliregistranter 1535—1550 hvor Registeret fejlagtig hen

fører Stedet til Lejrskov Sogn. Der maa nemlig skælnes mellem det her



BIDBAG TIL KOLDING BYS ÆLDRE HISTORIE 5

mellem Sest og Kolding; thi ved at flytte dette Led 
vilde de Sest Bymænd tilegne sig noget hidtil udyrket 
Jord (»Krat, Skov, Bjerge og Knolde«) under Kolding 
Grund. De Sest Mænd bar sig ikke snildt ad, thi det 
gamle Skel kunde ses »paa de gamle Ledstolper«, der 
formodentlig ikke er flyttede med. Kolding fik da 
ogsaa Ledet flyttet tilbage igen*.

Ogsaa nord for Kolding har der i ældgammel Tid 
været en Landsby nærmere inde mod Byen, nemlig 
Gammelby eller Gammel Harte. Gamle Folk i Harte 
kender endnu et Marknavn Gammelby Vad, der i ældre 
Papirer, som senere skal vises, spillede en stor Rolle.

Gammelby skal i Middelalderen være bleven ned
brudt og dens Jord henlagt til »en Tummel eller 
Munsterplads« under Koldinghus**. Naar undtages 
dette Jordstykke, om hvis første Henlæggelse under 
Kolding jeg intet har kunnet finde, kan Tidspunktet 
for de forskellige Markers Henlæggelse under Byen 
angives. Da Hjemtofterne til Kolding ikke har været 
af synderlig Størrelse, maa Kolding By fra først af 
have været en endog ringe Landsby.

Af Byens ældste Stadsretter og Privilegier kan intet 
udledes med Hensyn til Byens Alder. Da Slesvig By 
omkring 1200 fik sin første Stadsret, var Byen mindst 
400 Aar gammel.

Kolding ældste Stadsret er desværre gaaet tabt og 
synes at have været borte i flere Hundrede Aar. Den 
nævnte Stednavn og »ErsthSrrup«, det nuværende Højrup. (Erst er det 
gamle Navn paa »Lerskov«, der ogsaa har været kaldet Lerholt). Selv om 
Sest før 1566 laa under Hertug Hans, har Sognet ikke desto mindre hørt 
under Anst Herred.

* Omkring 1836 vilde Kolding spærre denne Vej for Færdselen, og der 
blev derfor opført et Dige over Vejen. En Gaardejer i Sest brød dog gen
tagende gennem Diget, og tilsidst udfandt Raadmand, Herredsfoged Morten 
Oxenbøl, at Gaardmanden havde Ret. Vejen kunde som den oprindelige 
gamle Sestvej ikke spærres.

*♦ Jordebog for Kolding By 1723—1813, Blad 5.



Kong Christoffer II’s Privilegium for Kolding 1321. 
(Originalen opbevares i Rigsarkivet.)
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er sandsynligvis givet under Valdemar Sejr. (Formod
ningen støtter sig til Christians I’s Privilegium fra 
Kolding af 1452, hvori det hedder, at Kolding har 
haft Privilegier af Kong Valdemar, Kong Erik og Kong 
Christoffer.)

Det ældste opbevarede Dokument om Byens Købstad
rettigheder gengives her i Fotografi. Det er skrevet 
paa Pergament og affattet paa Latin. Paa Dansk 
lyder det:

»Vi Christoffer den anden, af Guds Naade de Danskes 
og Slavers Konge, hilser alle, som ser dette Brev, evin
delig med Herren! Vi kundgør for alle med dette vort 
aabne Brev, at vi forunder og skænker Ihændehaverne, 
vore kære Borgere* i Kolding, alle de Privilegier og Fri
heder, som de har haft af vore Forfædre, de danske 
Konger, og stadfæster dem alle og hver med dette Brev, 
hvorfor vi under vor kgl. Naade alvorligt forbyder, at 
nogen, af hvad Stand han end er, understaar sig i at 
besvære eller i nogen Maade at forstyrre disse Borgere, 
saafremt han agter at undgaa vor Vrede og kongelige 
Hævn. Til Stadfæstelse derpaa er vort Segl hængt ne
den ved dette Brev. Givet i Kolding i det Herrens Aar 
1321, den fjerde Dag efter St. Pauli Omvendelsesdag (o: 
28. Jan.) i vor Nærværelse (□: under vort Ophold her).

(Seglet mangler).

Brevet opbevares i Rigsarkivet. Det næstældste 
Privilegium er udstedt af den af Grev Gert indsatte 
12aarige »Konge« Valdemar III i 1327 »paa Marie 
Magdalene Dag (o: 22. Juli) med vor Marskal Ludvig 
Albrektsen som Vidne.« Ogsaa her mangler Seglet. 
Fra det følgende Aarhundrede er der ingen Privilegier

* I ældre Oversættelser er Ordet »Villani« ofte oversat med »Bønder 
og Avlingsmænd«. Dette paatales af Kolderup-Rosenvinge i hans »GI. 
danske Love« V. Ordet betyder Købstadborgere.

2
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eller Stadfæstelser, skønt saadamie dog vistnok har 
foreligget. Det næste Brev, der er opbevaret, er fra 
1442, og giver Kolding samme Privilegier, som Viborg 
har af Kong Hans. Og 1452 udstedes Christian I’s 
Privilegium.

Markskel og Byfred.
Hverken Privilegiet af 1321 eller 1327 angiver, hvor 

megen Jord, der ligger til Kolding By. Der staar kun 
at Jorden indenfor Byens Grænser »kaldes Byfred«, men 
hvor denne Grænse er, angives ikke. Derimod staar 
der bedre Besked derom i Privilegiet af 1452, og i 
1486 er Oplysningerne fyldigst. Mellem 1327 og 1486 
er det, at Byen vinder en stor Del af sin Jord, den
gang en Livsbetingelse for Beboerne, der lige saa meget 
levede af Landbrug som af Handel, Haandværk og 
Fiskeri.

En af de første Marker, Byen erobrede, var Brænd- 
kær Mark.

Sønden for Kolding Fjord, i Tved, Dalby Sogn, 
laa der dengang et Herresæde, Tvedsgaard. Det eje
des i Begyndelsen af det 14. Aarhundrede af en Æt
ling af den mægtige Adelsslægt Limbækkerne, nemlig 
Henneke Limbæk, der samtidig var Herre til Skinkels
borg i Stenderup Sogn, Tørning, Trøjborg, Møgel
tønder og Gram. Henneke Limbæk faldt i Kampen 
mod Ditmarskerne 1404, og efter hans Død styredes 
Godserne af hans Enke. Hun kendes kun ved For
navnet Fru Jytte, Slægtsnavnet er ubekendt. I 1427 
laante Fru Jytte af Kolding By 80 lybske Mark og 
satte alle sine Rettigheder til Brændkær Mark i Pant 
derfor med Ager, Eng, Græsgang og Skov, intet und-
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taget, dog saaledes, at de ikke lader hugge Ege og 
Bøge i Skoven, der ligger paa den foran nævnte Jord, 
og »naar jeg, Fru Jytte, og mine Arvinger vil løse 
foran nævnte Jord, saa skal jeg og mine Arvinger op
sige Pengene paa Tyrstrup Ting den første Dag før 
St. Hansdag i Midsommer og ingen derefter, at de 
nævnte 80 Mark skal betales i Kolding 8 Dage efter 
St. Mortens Dag.«

Pantebrevet er i god Behold i Rigsarkivet, men Seg
lene mangler.

Sagnet har nu faaet fat i denne Begivenhed, at en 
fornem Adelsdame laante Penge af Kolding By, og 
det spinder nu videre og fortæller, at Bymændene 
havde sat den Betingelse, at Pengene skulde betales 
en bestemt Dag inden Kl. 12, ellers tilfaldt den pant
satte Jord Byen. Dagen kom, og Borgerne havde 
truffet deres Forholdsregler. Da Fru Jytte kom kø
rende paa Kolding Bro, slog Klokken tolv, og hun 
var kommen for sent. Borgerne havde nemlig faaet 
Klokkeren (det hedder sig for en Flaske Brændevin!) 
til at stille Kirkeuhret frem. Fruen vendte om, og 
Byen beholdt Marken*. Sagnet ender med, at »siden 
den Tid har Uhret i Kolding aldrig gaaet rigtigt«. 
(T. Becker er i »Orion« 1839 ondskabsfuld nok til at 
hævde Rigtigheden af den sidste Paastand.)

Ved at sammenligne Sagnet med Fru Jyttes Pante
forskrivning kan man hurtig se, at saaledes kan det 
ikke være gaaet til. Hvis Fru Jytte virkelig engang 
før en St. Hansdag havde opsagt Pengene og ved et 
Uheld ikke havde faaet dem betalt til den fastsatte 
Termin, vilde der ikke være sket andet, end at hun 
ikke fik Marken løst af Pantet og at Borgerne, indtil

* Thieles Folkesagn I 177, og flere Steder. Sagnet fortælles paa flere 
Maader.

2*
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lovlig Betaling skete, vedvarende havde Brugsret til 
Marken.

At Borgerne i Kolding skulde sige Pengene op hos 
Fru Jytte, synes udelukket, dertil har de haft for 
haardt Brug for Marken til Avl og Græsning.

Der findes omtrent en Snes gamle Breve om Brænd- 
kær Mark, men i ingen af Brevene bestrides, at 
Kolding har Rettigheder i Marken. Derimod er der 
Strid om det Markfællesskab, der saaledes opstod med 
Tvedsgaard, thi ogsaa dennes Ejer havde Ret til at 
græsse paa Marken, der forøvrigt i sin Helhed strakte 
sig lige til Dalby Aa.

Fru Jytte døde, og hendes Datterbørn, Hans og 
Benedikt Ahlefeld, arvede Gaarden og med den Bedste
moderens Rettigheder til Marken. De opsagde eller 
tilbagebetalte dog ikke de 80 Mark, inen solgte — 
med Kolding Borgeres Samtykke — det hele til Fa
milien Tedinghus (Tinhus). Dette Salg bevidnes i et 
»uskaaret, uskrabt og velbeseglet« Brev, dateret 1444 
og udstedt paa Tyrstrup Herredsting. Om denne 
Handel hedder det i et senere Raadstuevidne*, at 8 
navngivne Dannemænd i Borgmesters Stue i Kolding 
svor paa, »at de havde hørt og spurgt af deres For
ældre, Fader og Moder og mange flere gode gamle 
Dannemænd og Dannekoner, at Kolding By havde 
først Brændkær Mark i Pant af hæderlig og velbaarne 
Kvinde Jytte, og saa paa den Tid, da Henrik Teding
hus (paa Tvedsgaard) købte Brændkær Mark, da købte 
han den med deres Forord og Samtykke, som da i 
Kolding boede, saa at Kolding Borgere skulde nyde 
Halvdelen med ham og hans Arvinger i fornævnte 
Køb, og da gik en almindelig Skat over Kolding, saa 
mange gode Hustruer maatte skære deres Sølv af

* Dette er dateret 1488. Riis’ Afskriftsbog S. 54.



BIDRAG TIL KOLDING BYS ÆLDRE HISTORIE 11

deres Klæder og andet, hvad som helst de havde, og 
sætte det ud og betale fornævnte Mark med.« — Der 
haves ogsaa fra Tedinghuserne et Brev, hvori de 
tilstaar, at Kolding haver vel betalt udi Fæ og fuldt 
Værd det, de skulde udgive for deres Del* og takker 
for god Betaling. Dermed er endelig fastslaaet, at 
Marken er kommen til Byen paa ærlig Maade og er 
baade købt og betalt.

I 1480 sattes der Skelsten i Marken, saaledes at denne 
deles i to Dele. Skellet sættes ved »Brunebæk, som 
løber ned til Kolding Fjord og saa det samme Bække
rund (rund = Vandløb) ret sønden og til en Sten, 
som der nu er sat, som Brunebæk begynder og saa 
ret sønder til en Sten, som vi har sat ved Tved** 
Møllevej og saa til en Sten, som vi har sat sønden 
og østen ved de tre Høje«. Kolding beholder den 
nordlige Del af Marken og Herremændene paa Tveds- 
gaard forpligter sig til evig Tid aldrig at bygge eller 
lade bygge nærmere Kolding By, den til Skade, end 
i Tvedsgaard, hvor der nu staar Huse og Bygninger 
paa. ***

Kong Christians Privilegium af 1452 har allerede 
udpeget Koldings Ret til en Del af Jorden sønden 
Kolding, nemlig »fran bruncberi swo til steglæberi 
swo framdelis til biolderbecki« (en Bæk i Skellet mod 
Sest); men i Kong Hanses Stadfæstelse 1486 er det

* Borgmester J. Riis’ Afskriftsbog i Raadhusarkivet, S. 53.
** Tved Mølle er ikke ensbetydende med Dalby Mølle, idet Tved 

Mølle laa nordligere, inden Tved Skel, hvilket ogsaa synes at fremgaa af 
Navnet »Møllebjerget« paa Kortet af 1716 i Rigsarkivet.

*** Markens Oprindelse godkendes i den saakaldte Koldinger »Afsked« 
af 18. Jan. 1576, hvorefter der af Brændkær Mark aarlig skal svares 5 Daler 
i Tiendepenge til Dalby Kirke og Præst. (Riis’ Afskriftsbog, 121). Marken laa 
i Græsfælleskab til 1777, da Hans de Hoffman sammen med »de holstein- 
ske Huses Betjente« og Kolding Magistrat 2. April eftersaa Skellet. Der 
opsattes derefter ordentlige Hegn, hvoraf de Kolding Markmænd tilpligte
des halv Hegn og de tilstødende Lodsejere halv Hegn.
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hele med: »........Vore Borgere i Kolding maa nyde 
deres frie Byfred saa langt som deres Mark Brændkær 
Mark strækker sig«.

Inden vi forlader Markerne sønden Byen, maa vi 
omtale den Paapasselighed fra Kronens Side, der her
skede overfor Hertugdømmet med Hensyn til Konge
rigets Rettighed til disse Marker, der jo var ind
skrevne i Koldinghus’ Jordebog som nørrejysk Ejen
dom. Den første Sag derom rejstes i Slutningen af 
15. Aarh. af Fru Abel, Henneke Stages Enke, som 
Panthaverske til Haderslevhus, men hendes Krav af
vistes. I 1576 var der Strid mellem Frederik II og 
Hertug Hans d. æ. om dette Skel, og 14. Jan. blev 
Skellet gaaet efter. Man begyndte ved Brunebjerg 
og gik til Dalby Aa, vandrede videre til Stejlbjerg og 
derfra til Bjelderbæk. De Kolding Bymænd gik med 
Byens Privilegier i Haanden og fik ved dem ogsaa 
Ret. En Snes Aar efter var det galt igen. Saaledes 
skriver Christan den IV 8. Sept. 1596 til Lensmand 
Caspar Markdaner paa Koldinghus om nogle frem
mede Fyrster og Herrer, der skal følges paa Vej:

»....Og paa det Rigens Højhed billigen maa hol
des udi Agt og fornævnte Personer paa de Steder 
maa blive aftakket, som altid haver været sædvanligt, 
da bede vi Dig og ville, at Du alvorligen og med Flid 
undervise dennem, som højbemeldte fyrstelige Personer 
gelejde, at de bliver aftakkede paa det Sted sønden 
Kolding paa Bjergene (og ikke paa Kolding Bro)*.«

Grunden til, at Christian IV netop paa dette Tids
punkt maner til at holde Rigens gamle Højhed i Agt, 
var en Forseelse, som Statholder Henrik Rantzau 13. 
August s. A. gjorde sig skyldig i, idet han aftakkede

* Brevet findes tillige med flere om samme Sag indhæftet i Kolding 
gamle Bysbog i Kolding Raadhusarkiv.
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de lyneborgske Fyrster (der kom sydfra) ved Kolding 
Bro, i Stedet for at lade »Gelejdsmændene« tage Af
sked oppe paa Bjergene.

I et af de her anførte Breve udtaler Kolding Bor
gere sig saaledes derom:

»Det er mod al høj Øvrigheds Reputation, at en 
Lensmand skal understaa sig at føre eller tage noget 
Gelejde paa sin svorne Lensherres Grund og Bund, 
at en Fyrste af Holsten vil understaa sig som Lens
fyrste af Danmarks Rige med Hensyn til Fyrsten
dømmet Slesvig at føre et Gelejde ind paa Rigens 
gamle Grund og Bund, som aldrig nogen Fyrste af 
Holsten eller Slesvig har haft noget med at gøre.« 
Borgerne vidner, at dette beviser Byens Privilegier 
»udi nogle hundrede Aar«.

Den gamle Strid om Søndermarken synes ikke mere 
at være blusset op. Men ret morsomt er det at be
tragte Danckwerts Kort (1652). Grænsen er afsat et 
Stykke langs Kolding Aa, men vest for Kolding bøjer 
Linjen sønden for Byen, uden at denne Linies Be
tydning fremgaar af Værkets Text.

Ogsaa Nørremarkerne har voldt Retstrætter og det 
lige saa alvorlige og ganske enestaaende langvarige.

Det første Jordstykke, der er indvundet nord for 
Byen, er Præsteløkken eller »Fosses Løkke«. Dette 
Jordstykke angives at ligge mellem Kolding Bjerge 
(»Galgebjerge«) og »Spedalskløkke« *.

Fosses Løkke blev af nogle Riddere og Adelsmænd 
skænket til Præstens Bord i Kolding (o: til Præstens 
Underholdning) mod, at han hvert Aars St. Olafs Aften 
»mens Kirken og Sognet varer« skulde læse lire Vigi- 
lier og Dagen efter sex Messer for dem og deres For-

* Den sidstnævnte Løkke har sit Navn efter Byens ældgamle St. Jørgens 
Hospital eller »Jørgensgaard«. idet Jørgensgaardene jo oprindelig vare be
stemte til Spedalske.



14 p. eliassen:

ældre. Der staar udtrykkelig i Skødet, at Marken 
ved Afhændelsen ligger til Harte Sogn. Men efter 
Afhændelsen gaar den ind under Kolding Byfred, og 
i Christian I’s Privilegium (1452) betegnes Grænsen 
for Byfreden »wæsten om Præstælycki oven den 
Hollewey (Hulvej) til Harte gonger och til Steglæ- 
beri (Stejlbjerg)* och so nedher til Borgermøllæ **.« 
I Kong Hanses Brev af 1494 betegnes Grænsen noget 
nøjere: Fra Kolding Aa og den Bækkerund ret nør 
op til Gammelby Vad (se foran Side ®>5) og saa over 
Heden til Hartkær Hule og saa norden om Kolding 
Dam og Emersholt og neder i Kolding Strand.«

Omkring Aaret 1500 begynder Striden mellem 
Kolding og Harte om Ejendomsret til »Galgebjerge« 
og »Heden«. En af Aarsagerne til Striden var ifl. 
Jordebog fra Kolding By 1723—1813, Blad 5, at Kol
ding ejede en tolvte Part af Harte Mark, »thi Harte er 
kun 11 Gaarde, men har vaaren 12, og den tolvte, 
som hørte Kolding til, skal Kolding have Jord for*** «. 
Striden er dog bilagt ved, at Markerne udlagdes som 
Fællesgræsning.

I 1552 vilde Harte Bymænd ganske simpelt inddrage 
de to Marker til deres eget Brug, men Kong Christian 
III forhindrede dem deri, idet han paabød, at det 
skulde gaa ligeligt til med denne Fællesgræsning, saa 
de Kolding Bymænd ikke led Skade.

1580 16/i hk Præsten Hans Kneus til Harte og 
Bramdrup indrømmet Vs Læst Korn aarlig af Kolding- 
hus i Tienderefusion af en Mark, der var frataget Harte 
(Kane. Brevbøger).

* Ved Kolding Byjorders nordligste Grænse har der altsaa ogsaa ligget 
et »Stejlbjerg« (en Bakke med en »Stejle«). Dette Stejlbjerg nævnes flere 
Steder.

** Skovmøllen.
*** Jfr. Bladet »Dagen« fra 1822, Nr. 275. Artiklen deri er utvivlsomt 

bygget paa Opgivelser af Borgmester Estrup i Kolding, der Aaret i For
vejen havde bragt sit Udskiftningsværk af Nørremarkerne tilende.
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Omkring 1612 var Striden mellem Kolding og 
Harte alvorlig. Kæmnerregnskabet fra dette Aar viser, 
at Sagen blev taget med den største Grundighed. 
Saaledes læses:

»21. Avg. (1612) gav jeg syv Karle efter Borgmesters 
Befaling, som var udi Harte, udi Raadvad og udi 
Bramdrup og stævnede til Landsting, 2 Dl. Endvidere 
haver jeg udtaget Penge, som var bekostet paa den 
Trætte, som de Harte Bymænd haver begyndt med 
Kolding By anlangende Kolding Bys Mark og Jord 
og Fædrift norden og vesten Kolding 44 Daler. — 
8. Juli (1613) haver jeg annammet af den Skat, som 
Borgerne haver udgivet til den Trætte mellem dem 
og Harte Mænd 20 Dl.« — og saaledes gaar det Side 
for Side. Ialt opregnes i Aarene 1612 og 13 ikke 
mindre end 50 Rejser til Landstinget og 39 Rejser til 
Hjemtingene angaaende denne Sag.

I 1612 beskikkedes af Kongen Kansleren Jens Ulfelt 
og Christian Holck med flere til at mægle Fred mel
lem Parterne. Borgmestrene i Kolding og Stadsskri
veren trakterede de høje Herrer bravt. Der blev ikke 
sparet paa Vin eller andet. Hvad Afgørelsen blev, 
er ikke ganske klart, Kolding Borgere mente senere, 
at Papirerne var forkomne i Fejdetid, men det hed
der, at »den finale Dom og Slutning eragtes saaledes, 
at saavel Kolding Frimark inden Kong Hanses Skel 
som Harte Mark uden Skellet og den Del, Kolding 
deri haver, blev til en lige fælles Græsning mellem 
Kolding og Harte.«

Hundrede Aar efter er det næsten værre end nogen
sinde. 1711 møder Bønderne i Harte med to Doku
menter fra 1612. Koldingmændene siger, at de var 
revne og sat ud af Kraft ved Afgørelsen dengang, men 
ikke desto mindre gør Harte Mænd paa Grundlag af
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dem Fordring paa Markerne. Hele Bunker af Pri
vilegier og Papirer lige fra de allerældste vendes og 
undersøges forfra.

Den 17. Febr. 1712 var der Sandemandstog for at 
finde ret og lovligt Skel. Synet begyndte ved Gam
melby Vad i begge Parters Overværelse, og det hedder: 
Ingen af Parterne kunde eller vilde paavise dem noget 
ret Markskelstegn, og Sandemændene maatte rejse 
bort med uforrettet Sag. Den 14. og 15. Marts var 
Sandemændene der igen. Man begyndte nu ved 
Saltmølle-Sted* og gik derfra mod Nord til Gammelby 
Vad. Det, der kunde skønnes at være gammelt Mark
skel, blev afpælet, men fra Kolding Skel og til Batte- 
lund (?) kunde man aldeles ikke finde Skelsten. Der 
var ganske vist Sten, men da man væltede dem om, 
fandt man ikke Kul og Flint under dem, som der 
var lagt under de rigtige Skelsten. Der sattes da et 
Skel saa retfærdigt, som skønnes kunde.

Striden var dog dermed ikke sluttet. Endnu 1720 
pløjede Hartemændene østen for Skelstenene. 1723 
blev der udnævnt kongelige Kommissærer til Stridens 
endelige Afgørelse, og endelig kom der Fred. Freden, 
der approberedes af Frederik IV 6. Avgust 1723, til
lagde Kolding By Halvdelen af den omstridte Mark: 
Galgebjerge og Heden tillige med Via Del af Harte 
Enge eller de saakaldte Harte Marker.

Kolding Byfred omfattede nu alt, hvad der den 
Dag i Dag er indenfor Sognets Grænser, thi ogsaa 
Slottets Jorder: Ladegaardsmarken, Emersholt, Dyre
haven o. s. v. (Slotsgrunden) indbefattes under By- 
freden.

* Om det gamle Saltværk i Harte og Saltgrøften se mine Artikler i 
»Kolding Folkeblad«, Nr. 257 ff, 1903. En nyere Undersøgelse af Saltgrøften 
er paabegyndt og har givet ret interessant Resultat, men har endnu ikke 
kunnet afsluttes.
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Endelig skal her nævnes Byens Rettigheder paa 
Fjorden, der i Chr. I’s Privilegium af 1452 udtrykkes 
saaledes: »Item tha ondhe wi thennum theres frii 
haffnæ indhtil drægness oddæ och there forstrandh 
uthenfore imelhim beggi Lande«.

Til Kortet over Jorderne.
Som Grundplan er benyttet de gamle Kort fra Sønder

markens Udskiftning 1790 og Nørremarkernes 1821, og de 
gamle Navne er indføjede efter Jordebøger, Skøder, Tings
vidner etc. Under dette Arbejde har Kæmner J. O. Brandorff 
ydet mig stor Hjælp, ligesom Bogholder S. Borch har tegnet 
Kortet. Med Hensyn til Markerne sønden Kolding skal her 
bemærkes: Skiftet »Tvedseng«, der flere Gange har voldt 
Strid, idet Tved har gjort Fordring derpaa, nævnes allerede 
1480 som tilhørende St. Jørgens Hospital (altsaa St. Jørgens- 
gaard). I 1613 (Kirkens gamle Afskriftsbog) er Engen, der er en 
Del af Teglgaardskær, bortfæstet til de Tved Bønder, og 
Hospitalsforstanderen faar Tilhold om at passe paa, naar 
Fæstemaalet udløber, at Tved-Mændene ikke skal faa Ejen
domsret over den. — Efter Kortet over Vonsild 1716 (i Rigs
arkivet) er Piledammen indlagt. Fra denne Dam gik der 
Render til Koldinghus til et Springvand, ligesom der ogsaa 
til et andet Springvand paa Slottet var lagt Render ind fra 
et Væld nordvest for Byen.* Pileflammen gaar ind i Von
sild Sogn, hvorfor det hedder 1596: »I Vonsild Kobbel ligger 
en stor Dam, ud af hvilken Dam det Vand løber af paa Kol
dinghus. Og er dog givet Ejendom derfor af Koldinghuses 
Ejendom til Vederlag i Vonsild Mark, som tilforn haver 
ligget til St. Jørgensgaard her i Kolding, som en Mand bru
ger ved Navn Lawe Ibsønn.« (Indhæftede Breve i Bysbogen). 
Husmerstoft laa oprindelig til Koldinghus, men blev 1569 af 
Dronning Dorothea mageskiftet med noget Jord nordvest for

* Renderne nordfra var endnu i Orden 1765, thi det hedder i de spe
cielle Betingelse ved Auktionen paa Slottet, at der reserveredes for be
standig fri Adgang og Gravning til Rendernes Reparation og Springvan
dets Istandsættelse tillige med fri Disposition over de Kildevæld og Vand
steder, der fournerer Springvandet.
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Byen, Hjortholm og Hjortsmaj, der laa Slottet mere belej
ligt. — Umiddelbart sønden for Sønderbro og vest for Vejen 
\aa Savladet, et Navn, der oftere forekommer. Sønden forAaen, 
men øst for Kolding Bro, ligger »Riberdyb«, der uden Tvivl 
minder om den Tid, da Ribe var en betydelig Søstad og da 
Ripenserne besejlede Kolding saa ofte, at de 1562 betalte 
Halvdelen af Kolding Skibsbro (Sønderbro) for at slippe for 
Bropengene. (Kancel. Brevbøger.) Navnet »Kongehuset«, 
der er et gammelt Navn, stammer uden Tvivl fra »Konge
vejen«, som Huset engang laa tæt ved.

Nord for Aaen, der muligvis i det 16. Aarhundrede har 
slaaet helt andre Bugter, findes »Eggertsløkke«, opkaldt efter 
Eggert Abildgaard til Skodborghus, der købte den 1604. 
Paa denne Løkke ligger nu Platangadekvarteret. Jørgens- 
gaar.ds Løkke er et af de Navne, der i Tidernes Løb er 
blevet mest fordrejet. Ved Auktionen 1765, da den som 
Rytterkobbel blev solgt fra Koldinghus, betegnes den endog 
som »Jørgen Schous Lykke« (!), ligesom Skoven »Emersholt« 
ved Komarken kaldes »Embedsholt«. Stedet »Ankershus« 
har sit Navn efter en Beboer med Fornavnet Anker, der 
levede i Slutningen af det 17. Aarhundrede og betalt Fæste
afgift til Byen. Før hans Tid kaldtes det »Knudshus«, af en 
lignende Grund*, og under dette Navn er det opført paa 
Svenskernes Kort over Egnen 1657. (Se Gengivelsen i Bilag 
XI. til J. J. Fyhns Bog). Det Stejlbjerg, der har været nord 
for Byen, lader sig ikke bestemt afsætte, desværre heller 
ikke »Saltmøllested«, hvilket vilde have lettet Undersøgelsen 
af »Saltværket i Harte« betydeligt. I gamle Papirer nævnes 
en »Vaskerbæks Rende«, hvilket muligvis er den saakaldte 
Saltgrøft, der altsaa, som jeg længst har fremsat Formod
ning om, har været en Skylleledning fra Stallerupsø. Over
marken købtes 1765 af Byen ved Auktionen over Slottet. 
Den viste sig (se Borgmester Junghans’ Brev, Langebeks 
Excerpter 54 i Kvart, kgl. Bibi.) at være købt et Par Tusind 
Daler for dyrt (Prisen var 5050 Rdl.), idet den var sat til ca. 
19 i Stedet for ca. 10 Tdr. Hartkorn, men Byen var omtrent 
tvunget til at købe den. »Driften for Byens Kvæg og Heste 
bliver — skriver Junghans — overmaade bekvem imod til
forn, da meget Kvæg kom til Skade ved den lange Drift

* Huset ved Komarken, bortfæstedes 1585 til Knud Hansen.
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langs Stenbroen norden Byen.« Samtidig solgtes fra Slottet 
Klostermajen (Apoteker Eilschou), Bødelmajen (Madam Hee 
og Trindholm (Chr. Eriksen af Seest), nu landfast. »Borge- 
mølle« er Skovmøllen. Som det vil ses, var Dammen belig
gende i det Hjørne, der nu dannes af GI. Kongevej, Sidevejen 
ind til Castenskioidsvej og dennes Fortsættelse til Marielund. 
Møllen havde i Slutningen af det 17. Aarhundrede ondt ved 
at klare sig, dels paa Grund af Slotsmøllen (oprettet af Dron
ning Dorothea), dels paa Grund af Konkurrence med en 
Hestemølle, som Borgmester Rudolf Faust havde ladet ind
rette. 1724 blev Fæsteren af Borgemølle (Heinrich Eliassen 
dømt til at betale resterende Landgilde fra 1720—24. Under 
Synsforretningen gør han gældende, at han kun kan male 
8 Timer daglig, og Resten af Tiden maa han lade Møllen 
staa paa Grund af Vandmangel. Dette bevises, men hjælper 
ham dog ikke. — Dyrehaven anlagdes som bekendt af Dron
ning Dorothea under hendes Enkestand. Ved Auktionen 1765 
var en Kammerraad Richter fra Fredericia Køberen og 
skyndte sig at gøre lyst i Skoven. (Se Anders Simonsen: 
Andst og Gjesten Sogne. Kolding 1888. S. 17.) Senere bygge
des en Proprietærgaard, der fik Navnet »Gathrineberg«, nu 
»Dyrehavegaard«.

Byens ældste Befæstning og Forsvar.
Slottet skal ifl. Huitfeldt være opført 1248 efter at 

Byen Aaret i Forvejen var brændt. Lyschander for
fortæller i Fortalen til sin Krønike*, at der, hvor Slottet 
nu staar, har boet Adelsfolk, »iblandt andre en Mand, 
som førte en Ørn i sit Vaaben«. Nogen historisk 
Hjemmel for en »Ørneborg« — eller en »Skindelborg< 
nord for Søen — før Koldinghus, har jeg ikke kunnet 
finde. Hvis der før Koldinghus har ligget et Slot 
paa Banken, har det enten været forsvundet længe 
før 1248 eller har ikke kunnet afgive noget betydeligt 
Værn. Dette forekommer mig at fremgaa af, at intet

* Suhms Samlinger. 1. Binds 2. Hefte, S. 64,
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saadant Slot ved Kolding kom til at spille nogen 
Rolle i 1242, da Kong Erik tværtimod »drog ind udi 
et Nesz eller Hoffuet hos Colding heder Eldenes*«. 
Det »Grænsehus«, som Abel 1248 opførte, blev af 
Kong Erik Christoffersøn indrettet »som en Port og 
Nøgle for Riget«. Om dermed menes, at han udvidede 
Refæstningsværkerne til at omfatte Kolding By, er 
uvist. Arrild Huitfeld** tilføjer, at »dengang var deres 
Befæstning ikke saa ordineret som nu, men ikkun 
Skanser og Voldsteder forvarede med Grave og inden- 
fore med Træhuse«. Det oplyses samtidig, at Kong 
Erik udvidede Kolding ^og byggede den søndre By 
En tysk Forfatter*** udmaler nøjere Fæstnings
værkernes Beskaffenhed: »De opførtes navnlig mod 
Syd og forsynedes overalt med fremspringende Skyde- 
taarne (»Zwinger«),

I 1313 under Erik Men ved opstod der et alvorligt 
Bondeoprør i Jylland paa Grund af tunge Skatte- 
paalæg. Bønderne slog ved Kolding den Styrke, der 
med Drosten i Spidsen var sendt herover for at tvinge 
dem. Der blev strax udsendt en større Afdeling 
Mandskab, og skræmmet af Overmagten faldt Bønderne 
tilføje. De blev nu straffede med nye Skattepaalæg f 
og »Bønderne maatte paatage dennem den Besværing, 
at de skulde befæste Kolding«. Uden Tvivl er hermed 
ment Byen.

I de følgende Aarhundreder møder man ofte »By
ens Grave«.

En Dom 1528 af Frederik I bestemmer saaledes,
* Huitf. S. 211. Paa Kortet til Valdemars Jordebog i Seript R. Dan. 

er dette Navn anbragt paa en Halvø nord for Kolding Fjord. Maaske 
staar Navnet i Forbindelse med »Eldn« (o: Udland), som vi endnu har i 
»Elbo Herred«.

** S. 273.
*** Zeiller: Neue Beschreibung. Ulm. 1658.

T Huitf. 368.
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at den Jord, der ligger uden Kolding Bys Grave maa 
og skal forlenes af Borgmester og Raad. Byens Grave 
nævnes bl. a. ogsaa i Reg. over alle Lande 1559 7/a 
og 1565 14/a. Sidstævnte Sted* omtales et Hus, der 
staar ud til Laasbygade med den ene Gavl og til 
Byens Grave med den anden. 1604 16/ia nævnes 
et Stykke Jord vest for Kolding »beliggende ved 
Provstegaarden og vesten for Byens Grave«. Man 
træffer ogsaa et enkelt Sted Navnet »Vesterport**, 
hvormed der muligvis dog menes Nørreport. Mod 
Syd har Byen haft den bedste Beskyttelse i Aaen, 
over hvilken der i de ældste Tider førte to Kørebroer: 
Sønderbro og »Kongens Bro«. Denne sidste har an
tagelig dannet en særlig Overkørsel til Kongevejen, 
der jo var lukket for almindelig Færdsel. Sønderbro 
var allerede i Midten af det 17. Aarhundrede en fast 
Træbro, og naar Fjenden nærmede sig blev den af
spærret ved »spanske Ryttere«. Saaledes gjorde man 
f. Ex. 1643, da Svenskerne kom***. En mindre Bro 
længere mod Vest ved et Kongen tilhørende Fiskehus, 
har antagelig kun været en Gangbro, der i Ufreds
tider blev afbrudt.

Mod Nord og Øst har Byen været beskyttet af 
Slotssøen og Slottet samt de store Engdrag. Muligvis 
har det paa det gamle Kort afbildede »Forværk«, 
Slottets gamle Avlsgaard, spillet en stor Rolle i 
Forsvaret.

Byen har ogsaa været forsynet med Harnisk og 
Vaaben, fordelt blandt Borgerne, der har dannet et 
Slags Borgervæbning. I den gamle Bysbog, den

* Se Kane. Brevbøger.
** Kæmnerregnskab 1631—37, Blad 64.

*** Kæmnerregnskabet fra nævnte Aar. Der anvendtes fire spanske 
Ryttere, □: lange Bjælker, hvorpaa der korsvis var sømmet Lægter.
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ældste i sin Slags i Danmark*, findes en Fortegnelse 
over Byens Harnisk, saaledes som det var fordelt 
blandt Borgerne kort efter 1500. Borgmesteren op
føres her for »et Bryst med Ryg (= Panser), en 
Pyckelhwe (Pikkelhue), en Armskin (til højre Arm?), 
en Krave, en Hellebard og en Kaarde. Der næv
nes ialt 24 Borgere, der har faaet af Byens Harnisk 
og Vaaben. Til at forestaa Byens Harnisk synes 
der hvert Aar at være valgt et Udvalg. I 1518 næv
nes 10 Mand (Lydik Alsing, Niels Glambæk, Peder 
Skodborg osv.). Det følgende Aar nævnes de samme 
10, men 1521 nævnes 14 andre, som det synes over
vejende Haandværkere (Kurt Guldsmed, Didrik Maler, 
Nis Ovesen, Lars Raffn, Niels Virkmester, Thomas 
Nielsen, Nis Fynbo, Augustin Sadelmager, Niels Smed, 
Jørgen Grovsmed, Nis Christiernsen, Niels Bager, Jens 
Offuersker (Overskærer) og Jens Bertelsen. Om deres 
Ansvar hedder det: »Bliver noget borte af Byens 
Harnisk, da skal det koste dennem lige møget alle 
sammel«. I det 17. Aarhundrede har Byen været 
bedre forsynet. I Februar 1624 stillede Kolding saa
ledes 160 Musketter, 60 Harnisker og 30 Hellebarder 
og Undergeværer**.

Nogle gamle Gadenavne.
E. G. Tauber har i sine »Breve fra Kolding« (1822) 

og J. J. Fyhn i sine »Efterretninger fra Kolding« (1848) 
gjort Rede for Oprindelsen af Navnet »Rendebanen«, 
nemlig som den aabne ubrolagte Turneringsplads, 
hvor Riddere i Panser og Plade rendte Dystløb. Der-

* De ældste Optegnelser i Bogen er fra 1490erne.
** Axel Larsen (Liljefalk): Kejserkrigen. Bilag 4.

3



24 P. ELI ASSEN :

imod omtaler ingen af Byens Topografer Oprindelsen 
af Navnet »Helligkorsgade« umiddelbart øst for Rende
banen. (Det er vist tvivlsomt, om Navnet »Korsgade«, 
som findes anført paa »Danske Atlas « Kort, nogen
sinde er brugt.)

I Kolding Kirke har der blandt de talrige katolske 
Altre ogsaa været et Helligkors Alter. Om dette Alter 
findes der i Bysbogen følgende, der gengives i den 
gamle Retskrivning *:

Anno dni (domini) millesimo quingentesi(mo) (maaske 
1504) ipso die de collationis Johannis baptiste** tha 
giorde Metthe Gregoriises reghenscapp pa hennes hus
bondens (!) weghne Gregorius Iwarssen radhmanæ (?) i 
sammesteth (o: Kolding) hwes sæl gud haffuæ, tha haffde 
hellige Kors y redhe penninghe thoo ock trædvff mr. 
minus 2 s (3: Skilling, altsaa 31 Mk. og 14 S.). Och 
gyorde hwn theth hellige korss godh reghenscapp i alle 
made bodhe for æth och andheth hwad som hennes 
husbond och hun haffde annammeth aff theth hellige 
korss och antwordh hun 1 nyy kalk fraa segh samme 
tiidh och tacke wij henne for goth reghnscapp paa hel
lige korsses weghne y alle made.

Et andet Sted i Bogen findes en Fortegnelse over 
Ejendomme og Penge, tilhørende Alteret: »Først XXIV 
Mark, Hans Jacobsen gav en Humlegaard i Pant for, 
som ligger paa Savladet, som Ebbe Pedersen havde 
i Leje af hannem, skyldes 2 Mark. Item Jens Rolf- 
sens Gaard for XL Mark, renter 1 G. (?) hvert Aar, 
Halvdelen Mikkelsdag og Halvdelen Paaske. Item 
......... og tyve Mark hos Niels Skak, som han skal 
give 1 G. af hvert Aar. Item den Gaard, som Niels 
Kock iboer, som skylder V Mark hvert Aar........«

♦ Dr. phil. M. Mackeprang har med stor Elskva^rdighed ved Tyd
ningen af den gamle Skrift hjulpet mig over et Par vanskelige Steder.

** o: Johannes den Døbers Halshugningsdag d. 29. August.
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Den eneste yderligere Oplysning, der findes, er et 
Papirsbrev fra 1526, hvori »fornumstig Mand« Niels 
Virkmester i Kolding faar Tingsvidne paa, at »for
nævnte Niels Virkmester havde lovlig lovbudt det 
Hus og den Gaard, som Jens Rolfsen og hans Hustru, 
hvis Sjæl Gud haver, gav til Helligkors Alter i Kolding 
Kirke, og var der ej nogen, der vilde give for for
nævnte Gaard Penge eller Penges Værd.« (Brevet er 
forsynet med 5 Voxsegl, Borgmester P. Skodborgs, 
Byfoged Christen Pedersens, Raadmand Niels Skaks og 
Borgerne Jens Skrivers og Povl Jansens Segl. (Det 
andet og fjerde Segl er Vaaben, de øvrige Bomærker).

Hvad Lovbydelse vil sige, fremgaar af Jyske Lovs 
første Bog, Kap. 34: »Bonde maa sellie sin egen Jord 
huem som hånd vil, om han lowbød det try Ting til 
hans næste Frænder, de der hannem skulle arffue.«

Ved Jens Rolfsens og Hustrus Død er Gaarden 
altsaa med den deri staaende Kapital af 40 Mark af 
Alterets Penge givet til Alteret, efter at Gaarden har 
været lovbudt paa tre samfulde Tingdage*.

Ganske vist kan det ikke bevises, at Helligkors 
Alters Huse har ligget i Helligkorsgade, men der er 
al Sandsynlighed for, at Gadenavnet er fremkommet 
paa den Maade. Alterets Ejendomme, der ligesom 
f. Ex. St. Anna Alter i Kolding Kirke har haft en 
Raadmand til Værge — derfor findes Alterregnskabet 
i Bysbogen —, er gaaede tabt under Reformationen, 
der splittede Kirkegodset.

Mellem Østergade og Vestergade gik der indtil op

* Fuldstændig tilsvarende Retspraxis er anvendt, f. Ex. da Kolding 
Kirke 1596 fik Skøde paa nogle Huse i Sviegade (nu Skolegade), som 
tidligere havde tilhørt Anders Bruun, Byfoged i Kolding, der havde forset 
sig imod Kongen og hans Lensmand Caspar Markdanner. Se Bakkes Af
skriftsbog for Kolding Kirke (Raadhusarkivet), Side 10—11 og Danske Ma
gasin Tom. 5, 116.

3*
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i det 19. Aarhundrede et Stræde, Katsundet. I det 
16. Aarhundrede var Strædet ifl. Bysbogens Register 
over Byens Forter (Gader) 5 Alen bred foruden et 
Vandløb, der gik der igennem.

Et af Byens allerældste Gadenavne er Laasby*. 
Det er sandsynligvis oprindelig Navnet paa en Landsby, 
der kan maale sin Alder med Kolding. I den ældste 
Tid skrives Navnet stadig »Luszby«. Folk hævder 
endnu ofte den Opfattelse, at Navnet kommer af at 
»losse«, idet der skal have været Sejlads ind i Slots
søen. Overfor denne Gisning, der støtter sig paa 
Pastor Knud Aagaards mærkelige Afhandling i Antiqv. 
Annaler 1820, maa der bl. a. mindes om, at der langt 
tilbage i Middelalderen har været fersk Vand i Slots
søen, saa Formodningen passer i al Fald ikke med 
Hensyn til den historiske Tid. Laasbygade krydsedes 
forøvrigt i ældre Tid af et Par Vandløb, det ene til 
Slotssøen, det andet til Vibdam eller Vifdam, et Vand
hul, der laa i Nærheden af det nordlige Hjørne af 
Hospitalsgade og Laasbygade. Vibdam optræder ofte 
i Byens ældre Kæmnerregnskaber, idet Renderne til 
Dammen og fra denne til Slotssøen ofte maatte 
renses. Hvor de to Vandløb passerede Laasbygade, 
var der Fjellebroer ligesom ogsaa i Østergade, hvor 
Vandløbet fra Katsundet krydsede Gaden.

Klostergade har sit Navn efter Graabrødreklosteret, 
hvorom der er fortalt i J. O. Brandorffs Afhandling i 
det foregaaende Hefte.

Fra ældgammel Tid nævnes »Svietorv« og Sviegade, 
den nuværende Skolegade. En Forklaring paa dette 
Navn gives i ældre Folks Beretning om, at før Byens 
Kreaturer om Foraaret kom i Marken, blev de mær
kede her med Brændjærn, de blev »svedne«.

* En By af samme Navn ligger i Gjern Herred, Aarhus Amt.
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I Kæmnerregnskabet 1646—47 nævnes et »Studiums
stræde«. (»20. Juli er den Stenbro opbrudt i Studiums
stræde, som blev paany opfyldt og forfærdiget, givet 
Vognmanden for 22 Læs Sand 1 Dl. 1 Mark 8 Sk.«).

Endelig er der Navnet »Blæsbjerg«, der findes nævnt 
lige fra Middelalderen. Oprindelsen til Navnet er 
skjult, men Navnet Blæsbjerg er ret almindeligt. 
Ikke mindre end 25 forskellige Steder i Landet findes 
Navnet. Man kan ikke antage, skriver afdøde Dr. O. 
Nielsen *, at det overalt er vindomsusede Bjerge. 
Forfatteren henviser til, at Kalkjord i gammel Tid 
kaldes »Blege« og vil ad den Vej forklare Navnet. 
Vort Blæsbjerg kan dog næppe have sit Navn efter 
Kalkjord. Snarere er Pladsen engang benyttet af By
hyrden til derfra at blæse, naar Kreaturerne skulde i 
Marken, ligesom den Dag i Dag i Nordby paa Fanø. 
I 1625 var Blæsbjerg i Kolding »en Ejendom og 
Toft«. Der var dengang Strid om, hvem den tilhørte, 
enten Kongen eller Byen. Sagen afgjordes ved Skø
der, der viste, at den nævnte Ejendom og Toft be
standig havde været ejet af Byens Folk, blandt andre 
af Peter Helt og Jørgen Helt og hans Arvinger, men 
ikke af udenbys Fremmede, hvorfor Retten erkendte, al 
den tilhørte Kolding By**. I det 17. Aarhundrede var 
Blæsbjerg en ubebygget Toft, der tilhørte de Husarme.

Lidt om Byens Ydre.
Som det af det foregaaende kan ses, var allerede i 

det 16. Aarhundrede enkelte af Hovedgaderne bro-
* Blandinger til Oplysn. af dansk Sprog, udgivne af Universitetsjub. 

danske Samfund.
** Optegnet efter nogle sammenhæftede Breve i Rigsarkivet med Ud

skrift: »Konig Fr. I. Chr. III und Fr. II Confirmation ttber der Koldingen 
Privilegien«.
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lagte. I 1630 var endog et Stykke af Landevejen 
nord og syd for Byen forsynet med Brolægning*, 
men med Hensyn til Renligheden i Gaderne, da 
kunde den have været større. Gadefejning var lige
som nu Husejernes Sag, men Torvets Fejning skulde 
betales af Kommunen. I hine Tider holdtes der Køer 
i hver Gaard, og Koholdet bidrog ikke til at gøre 
Sagen bedre. Navnlig paa Torvet kunde der samle sig 
anseelige Dynger af Snavs. Den Kone, eller ogsaa 
Mestermanden, der skulde feje Torvet for en Betaling 
af 2 Slettedaler aarlig, maatte undertiden have Extra- 
hjælp for at faa Skarnet bort. I 1639 »agede« en 
Vognmand 12 Læs Skarn af Torvet. Ikke mindre 
ubehageligt for den offentlige Renlighed har Svinene 
været. De færdedes trods Forbud saa temmelig uge
neret omkring i Byen, og foruden andre Ulæmper 
derved, lagde de sig undertiden til at dø paa Gaden, 
saa Mestermanden, der ogsaa var Rakker, maatte be
sørge dem fjærnede, men Besvær voldte det, naar et 
Par Svin var omkomne i Vifsdam og skulde slæbes 
op, naturligvis af Mestermanden eller hans Folk.

De fleste Huse laa med Gavlen til Gaden og var 
straatækkede. Kun faa af dem var af Grundmur. 
Det langt overvejende Flertal var Bindingsværkshuse. 
Talrige Udhuse var endog af Planker, »Bulhuse«. 
Disse sidste blev forbudt bl. a. i 1577 **, da Bulhusene 
baade var brandfarlige og der til dem medgik altfor 
meget Tømmer, hvorved Skovene blev forhuggede. 
Ikke desto mindre har der lige til for faa Aar siden 
staaet et Bulhus i Kolding, nemlig den nu nedbrudte 
gamle Smedie, Torvegade 5. Af gamle grundmurede

♦ Kæmnerregnskab 1631—37, S. 26 og 27.
♦♦ Kgl. Befaling, at ingen i Skodborg eller Koldinghus Lehn maa 

bygge »Bulhuse«. Kancelliets Brevbøger 1577, 24. Dec.
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Huse fra 16. Aarhundrede er der kun bevaret et en
kelt til vore Dage, nemlig Østergade 17, der blev ned
brudt 1906 for at give Plads for »Kristelig Forening 
for unge Mænd«s nye Bygning. Ved Nedbrydningen, 
der foregik under Tilsyn af Arkitekt C. M. Smidt, 
Nationalmusæet, fandtes en Mursten med Aarstallet 
1524.

Den 18. Juni 1580 fik Borgerne i Kolding Frederik 
I I s Brev paa Ladegaardsmarken og »Emersholt« bag 
Dyrehaven (se Kortet over Jorderne), og der lo vedes 
dem, at de i 10 Aar maatte være forskaanede for 
kgl. Tynge og Skat, Bøsseskatler og Baadsmandshold, 
»dog skal fornævnte Borgere være pligtige inden to 
Aar er forløbne at afskalle alle de Straatage, der inden 
Byen lindes og deres Huse og Stalde at lade behænge 
med Tegl og ellers beflitte dennem paa at bygge og 
forbedre Byen, som det sig bør. Sammeledes skal 
de være forpligtede inden den Tid, foreskrevet staar, 
at lade gøre gode Staldrum her udi Byen til en 
800 Heste, saa at, naar vi holder vort Hoflejr her, 
sammesteds da vore Hofsinder kan underkomme og 
andre Fremmede, som hænder os at besøge. Vi vil 
og hermed strængeligen og alvorligen forbudt have 
hver Borger især at fiske eller fiske lade med deres 
Folk og Tyende efter Sinaafisk, Elrids, Foreller, 
Stenbid, udi nogen (af) de smaa Bække eller Damme, 
som findes her udi Lehnet, som os tilkommer. I lige 
Maade at lade dennem finde med lange Rør (o: Bøs
ser) at skyde heromkring noget Sted udi vor Fredjagt 
efter Fugle eller andet, hvormed Borgemestre og Raad- 
mænd skal have et flittigt Indseende.«

Ladegaardsmarken, den senere saakaldte Komark, 
er bleven modtaget af Borgerne med megen Taknem-
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lighed, men det kneb for dem at efterkomme Kongens 
Bud med at afskaffe Straatag. Da de to Aar var gaaet, 
var Byen endnu ikke teglhængt overalt. Borgmestrene, 
Raadmænd og mange Borgere i Kolding meddelte 
Kongen, at det ikke var dem muligt at opfylde For
pligtelsen af den Grund, at de ikke kunde skaffe de for
nødne Tagpander. Kongen forlængede da Fristen et Aar*.

Den gamle Teglgaard sønden Byen var opført af 
Munkene i Graabrødreklosteret. I 1466 skænkede 
Kong Christian I dem den Jord, som »fornævnte 
Klosters Tegllade og Ovn nu staar paa, at Graabrødre
klosteret maa des yder mere bygges og forbedres og 
Gudstjeneste deri øges og oppeholdes **.« I 1523 gav 
Klosterbrødrene Hans Esgesen og Laurids Hansen paa 
Brødrenes Vegne Skøde paa Teglgaard, Lade og Eng til 
Oluf Nielsen (Rosenkrans) til Vallø, der indtil 1523 
var Lensmand paa Koldinghus. Oluf Nielsen skø
dede 1532 Teglgaarden til »Borgmester, Raad og Me
nighed« i Kolding. Siden da har Teglovnen været 
drevet af enkelte Borgere, der dog svarede en Afgift 
deraf til Staten. Saaledes havde Borgmester Søren 
Skriver 1559 Byens Teglgaard sammen med Niels 
Nielsen og Hildeborg Severinsdatter og aflagde over
for Byen Regnskab derfor. Borgmesteren m. fl. maa 
have have hatt Teglgaarden i Forpagtning, thi 1579 
bliver Byen ham Penge skyldig for 1000 Tagsten og 
lige saa mange Mursten, som kom til Vilstrup Kirke
lade i Bytte for en Kirkeklokke, som Kolding fik***. 
Det er dog ikke afgjort, at Klokken kom fra Vilstrup. 
Kongen kan som Kirkeejer have ladet den komme 
andet Steds fra.

* Kancelliets Brevboger 1582 , 6. Marts.
** Afskrift i Raadhusarkivet.

*** Den gi. Bysbog.
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Man vil endnu paavise et Sted* sønden Byen, hvor 
en Ovn sat af Munkesten har staaet, og hvor man er 
stødt paa den. Nogle af Fyrhullerne vil sandsyn
ligvis ved Gravning kunne findes i god Behold.

Det er rimeligt nok, at det gamle Teglværk sønden 
Byen ikke har kunnet levere saa mange Tagsten paa 
saa kort Frist og at der heller ikke har kunnet skaffes 
Sten nok længere borte fra.

Naar man imidlertid mener, at i de første Aaringer 
efter det kgl. Paabud er Straatagene pludselig for
svundne fra Kolding, tager man fejl. Til helt ind i 
det 18. Aarhundrede har slige brandfarlige Tage 
været ret almindelige. Derfor er det, at det i Koldings 
ældste Brandordning (trykt i Flensborg 1737) forbydes 
ikke blot at »bære Ild over Gade eller Gaard i Træ
sko«, men ogsaa »at smøge Tobak enten paa Gaden, 
i Stalde, Staldkamre eller andre farlige Steder«. At 
det samtidig forbydes at sætte Hø- eller Halmstakke 
i Byen, er naturligt. I Brandforordningen staar der 
endvidere udtrykkelig: »Illigemaade skal hvis Straae, 
Røer eller Lyng, Tang eller Saader (o: Grønsværstørv, 
»Sajer«) noget Huus, Skuur eller andet, lidet eller 
s toer, er tecket med, enten her i Byen eller nær ved 
uden Byen, inden 6 a 12 Maaneder efter denne Ord
nings Forkyndelse være af wedkommende Eieren (!) 
afskaffet under 2 Rix-Dahlers Straf og aparte Betalling 
til Retten for strax at lade det afbryde og henførre«. 
Der har altsaa da været Huse i Byen, der har været 
tækkede med saadant Tag. Endnu saa sent som i 
1808, da Slottet brændte, var der øst for Slottet, om
trent hvor nu Havegade gaar fra Hovedvejen, flere 
Huse med Straatag**.

* Den sydvestlige Del af Matr.-Nr. 36, Markjordernes 1. Afdeling.
** Dette ses af en Haandtegning, udført lige efter Slotsbranden af Byens 

Topograf.!. J. Fyhn, og som ejes af mig.
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Hvad der i det 15—17. Aarhundrede ogsaa gav be
færdede Pladser et eget Præg, var Straffeinstrumenter, 
der var hængt frem, ikke blot til at skræmme fra 
Lovovertrædelse, men ogsaa til Brug. Saaledes hang 
der baade ved Byens Nørreport og ved dens Sønder
port Halsjærn. Og paa Torvet har der staaet en 
»Kag«, hvortil Misdædere blev »kagstrøgne«. Engang 
i det 17. Aarhundrede skulde Kagen paa Kolding Torv 
fornyes. Denne Bekostning opføres da i Regnskabet 
med følgende Poster: En Eg til Kagen, 9 Alen lang 
= 1 Rdl. 1 Mark 8 Sk. En Egeblok 3 Vs Alen lang 
til Postyret paa Kagen — 4 M. 8 Sk. Niels Snedker 
for Postyret til Kagen at udgrave — 3 Rdl.

Riset, som Forbryderen piskedes med, var i det 
17. Aarhundrede af Staaltraad, antagelig for at kunne 
slaa haardere uden at slides op for det første*.

I det 17. Aarhundredes Slutning, stod der desuden 
baade Træhest og »Pæl« paa Torvet. Den sidste var 
udelukkende militært Strafferedskab. Træhesten blev 
ogsaa anvendt mod Bønder under Rytterdistriktet.

Til Henrik Rantzaus Kort
fra Tiden mellem 1572 og 1586.

Af Nr. paa Kortet betegner 1. Helligkorsgade, 2. Rendebanen, 
3. Østergade, 4. Vestergade, 5. Nørregade, 6.Torvet, 7. Blæsbjerg, 
8. Lusby (Laasby), 9. Katsund, 10. Provstegaarden, 11. Porthuset 
(det lille Billede nederst i Kortets venstre Hjørne forestiller 
Porthuset 1807, saaledes som J. J. Fyhn senere har tegnet 
det efter Hukommelsen), 12. Skibbroen (Sønderbro), 13. Mou- 
rids Podebusks Gaard, 14. Peder Munks (Rigsadmiralens

* Kæmnerregnskab 1679. Samme Aar gjordes Galgen i Stand. Den 
lavedes af 6 Stykker 12 Alens og 9 Stykker 4 Alens Egetræ og en Fyr
bjælke til Stigen med Trinene. Galgen har dog formodentlig staaet paa 
»Galgebjerge«.
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Gaard), 15. Hans Johansen (Lindenovs) Gaard, 16. Karen Hol
gers Gaard (= Karen Gyldenstjerne, Holger Rosenkrans’ 
Enke). Der har i det 16. Aarhundrede været mange flere 
Adelsmænd, der har haft Gaarde i Kolding. Saaledes for
ærede Kongen "A 1575 den forhen Mads Italiener tilhørende 
Gaard til Kansleren Niels Kaas (Kane. Brevb.), Caspar Mark- 
daner ejede en Gaard op til Torvet o. s. v. Peder Munks og 
Karen Holgers Gaarde er paa Kortet angivne paa Graa- 
brødreklosterets Plads. 17. Koldinghus, 18. Urte- eller Køk
kenhave, 19. Dyrehaven, 20. Vindebro, 21. Staldgaarden, 22. 
St. Nikolaj Kirke, 23. Latinskolen, 24. St. Jørgens Hospital, 
25. St. Jørgensgaard (lindes sydvest for 10. Provstegaarden), 
26. Raadhuset, 27. »Forstaden«, 28. Søndergade eller Bro
gade, 29. Fiskehus, 30. Vifsdam, 31. Kongens Vindebro, 32.
Forværk« (.betyder baade Avlsgaard og »fremskudt Befæst

ning«. Den første Betydning synes efter Kortet at have væ
ret den, Henrik Rantzau har ment), 33. »Riege«, Ordets Be
tydning ubekendt, men paa Kortet betegnes herved Eng, 
sid Jord.
(Klicheen til det store Kort er af Redaktør B. Møller, Kolding, med stor 

Elskværdighed stillet til »Historisk Samfund«s Disposition.)

Byens kommunale Styrelse 
fra Middelalderen til Enevælden.

Byens Privilegier berører saa godt som slet ikke 
Byens indre kommunale Forhold og Styreform, og 
der findes herom kun meget sparsomme Oplysninger. 
Videnskabsmændene er navnlig slet ikke enige om 
Oprindelsen til Bystyre. Det antages dog, at de 
saakaldte Knudsgilder har spillet en ret indflydelses
rig Rolle. Et saadant Knudsgilde existerede i Kolding*, 
og et Brudstykke af dets selskabelige Bestemmelser 
er opbevaret. Knudsgildets Medlemmer var Borgere 
af Overklassen (Haandværkere, Bagere undtagne, kunde

* Taubers Breve, S. 101 fif. Fyhn S. 220 ff.
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dog blive Medlemmer), og nød endog særlige Begun
stigelser i Retssager, idet de kunde forlange at dømmes 
efter Gildets Love og ikke efter anden Lov, deres Ed 
gjaldt undertiden seks Gange saa meget som en al
mindelig Borgers o. s. v. Den ældste Form for By
styret, der kendes i Kolding er et Raad, der, ud- 
gaaet fra Overklassen, næsten aldeles uafhængigt af 
Kongen opadtil og Borgerne nedadtil, styrer Byens 
Sager. Lige til Christian IV’s Tid var Raadet ude
lukkende fremgaaet af Købmændene og de uafhæn- 
hængige velstaaende Borgeres Kreds. Erik af Pom- 
merns Lov af 1422 nævner udtrykkelig, at ingen »Em
bedsmand«. (o: Haandværker) maa sidde i Raadet, 
men det skal være andre Borgere og Købmænd*«. 
Ogsaa i Brev til Kolding om Laugene m. m., udstedt 
1528, hedder det: »Ej nogen Embedsmand skal være 
Borgemester eller Raadmand ... den Stund han bru
ger Embede, andre end Købmænd**«. Først 1619 
ved Christian IV’s Købstadlov er denne Klassedeling 
mellem Købmændene som Overklasse og Haandvær- 
kerne som Underklasse stiltiende fjærnet.

Det éngang dannede Raad supplerede ved Dødsfald 
sig selv, ganske uafhængigt af Borgerne i Alminde- 
delighed. Oprindeligt har Raadet uden Tvivl ogsaa 
alene udpeget et eller to af Raadmændene som Borg
mester, men Kongemagten har tidligt faaet Øje for, 
at Besættelsen af Borgmesterpladser kunde blive af 
væsentlig Betydning, hvorfor Lensmanden fik Ret til 
at overvære, naar en Borgmester blev »kaaret og 
kejset«. Ogsaa »menige Almue« var tilstede ved en 
saadan Lejlighed, men dennes Indflydelse var næppe 
i nogen Maade afgørende, tilm-ed kunde kun én af

* Kolderup Rosenvinge: Gamle Danske Love V. S. 122.
** Borgmester Jens Biis' Afskriftsbog om Byens Priv. og Breve, S. 84.
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Raadmændene blive Borgmester. Udførlige Meddelel
ser om Borgmestervalg i det 16. Aarhundrede eller 
tidligere er sjældne. I Kolding gamle Bysbog beskri
ves et saadant ret malende.

Anno Domini MDXLIII (1543) Mandagen næst efter St. 
Simeons Dag (5. Jan.) paa Kolding Raadhus var vi Christoffer 
Johansen, Høvedsmand paa Koldinghus, og Jørgen Pedersen, 
kongelig Majestæts Rentemester, nærværende tilstede paa 
fornævnte Kolding Raadhus efter kgl. Maj. vor allernaadige 
Herres aabne Brev og Befaling lydendes, at vi skulde hos 
være paa kgl. Majestæts Samtykke en Borgmester udi Kol
ding By (!) da er os fuld vitterligt, at menige Kolding Al
mue i Dag tilstede var og forsamlet og endrægteligen udkaa- 
rede og kejsede Hans Hugger til deres Borgemester og han 
strax derpaa gjorde sin Borgmestered, efterdi Anders 
Døystrup velvilligen tilforne i Dag udi menige Almues 
Nærværelse opsagde sig Borgermestersdom (o: Borger
mesterembede), baade for hans Alderdoms, Sygdoms og 
saadan Lejligheds Skyld og for ingen ond utilbørlig Sag blev 
afsat, men saa velvilligen selv opsagde samme Befalling og 
takkede han menige Mand godt og den menige Mand hanem 
desligeste igen, og al Trætte og Uvilje, dennem imellem om 
altingest været haver til denne Dag, skal aldeles være aftalet 
og endelig fordraget i alle Maader, saa at han og hans Venner 
skal vinde dennem alt godt og gode til og de hanem og hans 
Venner igen, saa at ingen af dennem paa hverken Sider 
skal igen udi nogen Maade oprippe eller opbrede samme 
Forening eller Kontrakt udi nogen Maade, enten med Ord 
eller Gærning. Hvo derover gør, da skal han dermed have 
forbrudt Liv og Gods og straffes derfor ved højeste Straf, 
hvilket de paa alle Sider udi vor Nærværelse paa begge 
Sider (!) haver vedtaget og bepligtet dennem.

Af den kraftige Slutning faar man det Indtryk, at 
der har været en alvorlig Strid mellem Raadmand 
Hans Hugger og Borgmesteren og at Hans Hugger 
har sejret. Det har været en Kamp indenfor Raadet, 
paa hvis Afgørelse de menige Borgere ikke har haft 
nogen væsentlig Indflydelse.
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Opposition var ellers i hine Tider en vanskelig Sag. 
I Kolding Købmænds og Købsvendes Skraa fra 1587 
staar der saaledes en Bestemmelse om, at den, der 
gjorde »Samling« mod Magistraten, Oldermanden eller 
Brødrene, skulde aldrig betroes til noget Borgmesters, 
Raads, Byens eller nogen Laugs Ærinde. Det klinger 
ganske som om Byens Vel og Borgernes Bedste af
gjordes ved udentings Møder i Købmandslauget.

Kongemagten kunde ved ganske særegne Lejligheder 
gribe ind og forandre Raadets Sammensætning, f. Ex. 
ved at afskedige en Borgmester, men det var en over
ordentlig stor Sjældenhed og skete kun i de allermest 
graverende Tilfælde. Saaledes i Slutningen af det 16. 
Aarhundrede i Vejle. Grunden hertil var den Vejle 
Borgmesters noget vel opsigtsvækkende Privatliv. 
Borgmesteren greb nemlig til Vaaben og Værge i 
Kampen mod sin Kone. Tilmed var han yderst for
sømmelig i sit Embede. Lensmanden oplyser, at 
Borgmesteren var sindssyg. I andre Byer maatte 
Borgerne, naar Raadet og Skæbnens Tilskikkelser 
havde tildelt dem en daarlig Borgmester, slide ham 
med Helsen. Fra en enkelt By meldes om to daar- 
lige Borgmestre samtidig (»den ene var døv, den anden 
fuld og gal«), men det fik ikke hjælpe.

Kolding synes fra før 1500 til ca. 1550 kun at 
have haft en Borgmester. Derefter havde Byen to 
fra 1550 til 1682, og *— efter Chr. V’s Købstadlov 
udstedt sidstnævnte Aar — atter én Borgmester. En 
fuldstændig nøjagtig Liste over Byens første Borgmestre 
lader sig ikke opstille. Jeg nævner her de Borgmestre, 
hvis Navne jeg har fundet og vedføjer de Aarstal, de 
i hvert Fald var i Funktion.
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Valgte Borgmestre:
Povl Jeipsøn 1452.
Anders Hansen 1484.
Iver Sørensen. (Nævnt i den tidligere omtalte Fortegnelse 

over Byens Harnisk.)
Stefan Petersen 1504.
Just Ebbesen 1511.
Hans Jacobsen 1511—1514. Var Fader til Christian II’s 

Sekretær*, den senere Biskop i Lund Jørgen Skodborg, der 
som bekendt spillede en ret fremtrædende Rolle, og som 
døde i Landflygtighed. Borgmester Hans Jacobsen skæn
kede 1514 en Gaard »norden ved Raadhuset i Kolding ved 
det Stræde, som gaar til Kirkegaarden«, til Hellig Trefoldig- 
heds Alter i Kolding Kirke. Gaarden anvendtes senere til 
»Rektors Residence« **. Borgmester Hans Jacobsen forbe
holdt sig bl. a. Ret til i den daværende Officialis Hr. Mads 
Hansens Tid at faa Halvdelen af det i Gaarden staaende 
Valnødtræs Frugt. Hver Søndag til evig Tid skulde der for 
det nævnte Alter holdes en Messe og hver Torsdag læses en 
Collecta af Sancte Anna. — Da Hans Jacobsen forærede 
Gaarden til Alteret, var den nylig opbygget efter Ildebrand. 
1598 blev den opbygget paany paa Kirkens Bekostning.

Peder Skodborg (Raadmand 1522) 1526. Sandsynligvis en 
Søn af Hans Jacobsen og Broder til Jørgen Skodborg. Hans 
Navn er i »Danske Atlas« og Fyhns Bog fejlagtig skrevet 
»Schadborg«. Et halvt Aarhundrede senere træffes endnu 
en Raadmand med samme Slægtsnavn, Søren Skodborg.

Nis Jørgensen 1552.
Anders Døstrup eller Døystrup 1540—1543. Hans Enke 

Dorthea nævnes 1548, da hun fik en Otting Jord paa Hørup 
Mark***.

Hans Hugger 1543.
Søren Skriver 1548. Kaldes ogsaa Søren Kjær eller latini- 

seret Severinus Paludanus. Var stærkt religiøst grebet og 
har skrevet to smukke Salmer: »Verden, hvi est Du saa 
svigefuld« og »Rejs op Dit Hoved al Kristenhed«. Sidst
nævnte bruges endnu i vore Kirker (Nr. 256 i gi. Salmebog).

* Arrild Huitf. S. 1142.
♦* Se Vejle Amts Aarbøger, I, S. 44.

*** Kancelliregistr., 1535—1550, S. 396, jfr. hvad der foran er nævnt om 
Stednavnet Hørup sønden for Stejlbjerg.
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Da Kolding Latinskole skulde bygges, overdrog Dronning 
Dorothea til Søren Skriver at bære Omsorg derfor. — Før 
Reformationen har der i Kolding Kirke kun været et mindre 
Antal Kirkestole. Søren Kjær sørgede for, at der blev an
bragt et tilstrækkeligt Antal Stole til Menigheden. Senere 
opstod der ligesom i andre Byer Strid om Stolestaderne, og 
Lensmanden Gaspar Markdaner maatte 1588, Palmesøndag, 
træffe en Ordning*. — Søren Skriver, der ofte nævnes i 
Kancelliets Brevbøger, døde 1582. Han efterlod sig bl. a. en 
Søn, Rektor i Kolding Johannes Sørensen Paludan, der fri
stede den tunge Skæbne at blive blind.

Peter Severinsen (Sørensen) 1554.
Christiern (Jensen?) 1565
Hans Skriver 1578. Blev 1581 Renteskriver i Jylland. 
Christen Jyde 1584.
Niels Andersen Bøg vad død 1611.
Anker Mogensen 1589, død 1618. Fra Anker Mogensen 

nedstammer Præstesiægten Anchersen. Slægten opnaaede 
stor Udbredelse og knyttedes ved Indgifte til en Mængde 
Familier i Kolding.

Anders Simonsen 1582—1597. Over denne Borgmester var 
der i Kolding Kirke (ifl. en ældre Fortegnelse over Ligste
nene)** en Gravskrift, hvoraf i 1739 kun kunde læses:

Under denne liden Sten, 
hviler Annes (!) Simonsøn sine gamle Ben; 
de var af denne Verden træt, 
for Jammer og Uret.
Hans Fødselsaar 1500 og tive 
hans Afgang maa herunder skrives. 
Ungdom og Alderdom han bar..........

Som man vil se, staar der i det omstaaende Segl et A. B. 
Dette kunde udtydes som »Anders Borgmester«.

Anders Bøgvad 1607—1613.
Jep Hansen Bøgvad, nævnes 1613.
Gregers O ttesen 1620, død ca. 1634.
Jørgen Knudsen 1633—1644.

* Riis’ Afskriftsbog, S. 130.
** Provst Bakkes, forfattet 1739. Tilhører det kgl. Bibliotek. Ny kgl. 

Saml. 4., 751.
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Morten Nielsen Pank 1641, død 1673 (fratraadte nogle Aar 
før sin Død).

Lyder Henriksen Splett, død 1660.
De første kongevalgte Borgmestre (fra 1682 kun 

én Borgmester):
Simon Andersen Dover, udnævnt 1661, død 1673.
Morten Pank (se ovenfor).
Henrik Fuiren, udn. 1667.
Rudolf Faust, udn. 1672, død 1686.
Baltzer Nielsen, udn. 1677.
Mads Madsen, udn. 1689, død 1691.
Hans Pedersen, udn. 1691.
Niels Baltzersen Strorup, udn. 1696, død 1707 som afsat.

Antallet af Raadmænd i det 16. og 17. Aarhundrede 
var meget forskelligt. I 1597 var der 8, i 1607 var 
der 4, 1613 atter 6. Efter Købstadloven af 1682 blev 
der kun to tilbage. Undertiden blev en Raadmands- 
plads nogen Tid staaende ubesat; dette maa antages 
at have været Tilfældet 1596, fra hvilken Tid Borg
mestres og Raads Segl her gengives. Disse Voxsegl 
findes sammen med mange andre Segl under et Raad- 
stuevidne om Byens søndre Marker. Det optoges i 
Anledning af de gamle Stridigheder om, hvorvidt 
Kongerigets Grund begyndte »ved Ledet paa Bjergene 
sønden Byen« eller ved Kolding Bro.

Af de talrige Mænd, der i det 17. Aarhundrede har 
siddet i Byens Raad, skal her nævnes Legatstifteren 
Peder Helt (Se Billedet af Døroverliggeren i Vejle A. 
Aarb. I, S. 87) Mogens Eriksen, hvis Navn er bevaret 
paa en meget interessant Løsholt paa Ejendommen 
Nr. 20 i Helligkorsgade og Peder Udsen (død 1659, 43 
Aar gi.), hvis Epitafium i Kirken (se Billedet 230) er et 
interessant Minde fra Frederik III.s Tid. Foruden 
Raadmanden og Hustru med 4 Børn er afbildet 3 
Børn i Ligklæder og fire dødfødte, ufuldbaarne Børn.

4
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Den Udsenske Slægt, hvoraf et Medlem i det 18. Aar- 
hundrede var militær Befalingsmand her i Byen (kaldte 
sig Utzon), et Medlem i det 19. Aarh. eligeret Borger 

Peder Udsen og hans Børn.

og to Medlemmer, Fader og Søn, senere var Byraads- 
medlemmer, lever endnu i Kolding. Navnet er nu 
Utzon.

Raadets Virkefelt var i høj Grad omfattende og uind
skrænket. Dets Pligt var at »haandhæve og forsvare 
Borgerne« og deres Interesser. Borgernes Pligt var 
at adlyde eller som det hedder at »være Borgmester



BIDRAG TIL KOLDING BYS ÆLDRE HISTORIE 41

og Raad hørige og lydige, saafremt vi ikke skal lade 
Eder straffe som vedbør*«. Et enkelt Kongeord om 
Forholdet mellem Raadets Befalinger og Borgernes 
Lydighed har sin morsomme Side. Det var 1569 un
der den nordiske Syvaarskrig, da det kneb for Fre
derik II. at skaffe de fornødne Penge. Under de tal
rige Udskrivninger har Borgerne ikke følt synderlig 
Lyst til at punge ud. Det hedder da i en Skrivelse 
til Kolding fra Kongen bl. a.: »Vi er komne i For
faring, at naar vi lader vore Breve udgaa til Købstæ
derne om Skat og Hjælp og der udi Byen som andet 
Steds vore Breve forkyndes, da fortrykker sig en Part 
af Eder og sidder overhørige og intet agter om saa- 
danne Breve, men beviser Eder meget ulydige og gen
stridige mod Borgmestre og Raadmænd der samme
steds«. Kongen formaner da kraftigt til at være Borg
mestre og Raadmænd hørige og lydige »udi alt det 
de paa vore Vegne tilsiger**. Frederik II havde da 
ganske vist paalagt Byen store Byrder og desuden — 
ligesom sine Forgængere og Efterfølgere*** i 1564 laant 
1200 Lod Sølv af Kolding By. Borgerne Hans Ebesenf 
og Peder Ebesen var i København med de laante 
Penge.

Raadet forestod Styrelsen af saa at sige alle Forhold 
vedrørende Byen. At Raadet efter Reformationen valgte 
Præst og havde stor Indflydelse paa Valget af Skole-

* Brev fra Frederik I. til Haandværkerne i Kolding 1526.
*:: Riis’ Afskriftsbog S. 111, nævnt i Kane. Brevbøger 5. Jan. 1569.

♦♦* 1519 laante Christ. II. 400 Lod Sølv. Af Obligationen, der vist aldrig 
er indfriet, ligger en samtidig Genpart i Raadhusarkivet. I 1627 laante 
Rigsraadet af Kolding By 1700 Lod Sølv, hvert Lod for V2 Rigsdaler in 
Specie mod 6 pCt. Bente.

t Hans Navn stod paa en indmuret Løsholt i det nedbrudte Fønix 
tillige med Bomærke. Aarstallet 1576 og »Benedictio dei divites facit labo- 
randum«.

4*
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mester (Latinskolen), skal kun løseligt nævnes. Raa- 
det udskrev selv Skatterne og besørgede indtil 1619 
selv Skatteligningen efter Skøn, ganske vist under Til
kaldelse af »de 24 Mænd«. Selve Benævnelsen de 24 
Mænd har jeg ikke mødt. Den staaende Bemærkning 
i Bysbogen er, at den og den Dag blev Skatten lagt 
og skreven i Overværelse af Borgmester, Raad og føl
gende Borgere. Derpaa en Række Navne, Tallet noget 
varierende, men altid omkring de 24. Byfogden nævnes 
først blandt dem.

En Raadmand førte Regnskabet og kaldtes Kæmner 
(camerarius = Skatmester), men der træffes ofte sam
men med ham en Kæmner uden for Raadet. (Se en 
Tavle fra 1609 paa Præstegaardens Lade. Her nævnes 
en Raadmand Niels Bjerndrup og en Jens Buch, »bode 
Kæmnere«). Kæmnernes Funktionstid kunde vare gen
nem mange Aar: »(1613) Peder Helt haver i lang Tid 
haft Byens Bog og er derfra bleven forlovet, blev Gre
gers Ottesen samtykket at tage samme Bog til sig.« 
Skatten opkrævedes af Fjerdingsmændene, en for hver 
Fjerding.

Efter Christian IV.s Købstadlov 1619 indførtes der 
her i Kolding 6 »Taxerborgere« udenfor Raadet, der 
lagde Skatten, og der blev i denne Lov truffet flere 
andre Bestemmelser, sigtende til at fjærne Raadets Al
magt. Der var f. Ex. en Bestemmelse om, at der 
inden for Raadet skulde foregaa en aarlig Omvexling, 
saaledes at det ene Aars Førsteborgmester det følgende 
Aar skulde være nederste Raadmand, hvorved Anden
borgmester rykkede op i hans Plads osv., at der kunde 
foregaa et stadigt Kredsløb. Ombytningen skulde ske 
ved Fastelavn, men »Fastelavnsborgmestrene«, der 
sigtede til at forhindre Misbrug i Stillingen, har aldrig 
været indført i Kolding. Heller ikke Lovens Bestem-
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melse om Kæmnervalg hvert Aars 2. Jan. synes i 
Førstningen at være fulgt.

Et enkelt Aars Regnskab vil give et Indblik i Byens 
Finansvæsen og Styre. Her aftrykkes derfor i knap
pest mulige Form Regnskabet fra Philip Jacobi Dag 
(o: 1. Maj) 1637 til Aarsdagen 1638. [Mønten er Slette- 
daler å 4 Mark, Rigsdaler å 6 Mark. En Mark = 
16 Skilling.]

INDTÆGT:
Stormklokken, 13 Lig, 5 Mark for hvert = 65 Mark. Ret- 

lersværdet (det udlaantes undertiden til Hindsgavl og a. St. 
mod en Afgift af 1 Sid. hver Gang) = 4 Mark. En Regnefejl 
2 M. 4 Sk. Forløv 8 M. 8 Sk. Slagsmaalsbøder 44 Mark 
(Bødernes Størrelse varierer fra 3 Mark til 5 Slettedaler). Hus
leje af Lejligheder under Raadhuset og i Sønderport 68 M. 
Borgerskabspenge 42 Mark. Fæstejorder 236 Mark. Kaal- 
haver 41 Mark 2 Sk. Bropenge (af 6 Fartøjer) 16 Mark 12 
Sk. Skatten 6271 Mark 10 Sk. Annammet af Skatmestrene 
(Fjerdingsmændene) endvidere 138 Mark. Forskud paa Skat
ten, givet af Skatmestrene, 53 Mark. Annammet af Borg
mester og Raad paa Raadstuen, som fandtes i Skuffen 234 
Mark. Sammetid annammet 45 Mark. I Beholdning af Byens 
Penge 46 Mark 4 Sk. Ialt 1829 Slettedaler 8 Sk.

UDGIFT:
Skopenge til Vægterne (fra foregaaende Aar) 5 M. Orga

nistens Aarsløn og en Rest fra det foregaaende Aar 20 Sid. 
Reb til Stormklokken 5 Mk. 8 Sk. Klokstillerens Løn 8 Sid. 
Olie til Klokken 1 M. 8 Sk. Kapellanens halve Aarsløn 1 
Rdl. 2 M. Bysvendenes Løn ialt 39 Sid. 8 Sk. Jakob Foged
svend 6 Sid. Vægternes Vintersko og Sommersko 2 Sldl. 2 
M. Konen, som fejer Torvet, Aarsløn 2 Sldl. Reb til Vagt
klokken 1 Rdl. 13 Sk. Leveret Mogens Eriksen til Brobyg
ning ved Sønderbro 30 Sid. Sværdfegeren for Rettersværdet 
at renholde 1 Sid. 2 M. Til adskillig Byens Udgift 18 Sdl. 
3 M. Povl Bysvend i Lysepenge 2 Sldl. Klokstilleren do. 1 
Sid., de to Vægtere do. 2 Sldl. og Skarpretteren 2 Sldl. Borg-
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mester Morten Pank for 1000 Mursten til Fængslet i Raad- 
huskælderen 8 Sid. Samme efter Seddels Fremstilling be
kostet paa Byens Vegne 1 Sid. 2 M. 12 Sk. Givet Jakob Han
sen (Kancellibudet), som fordrede Bøsseskytter-Skat, 3 Sid. 
En Arne Vin til Lensmanden Juleaften 24 Sid. Til en Borger, 
der havde kongelig Bevilling til at tigge, fordi hans By var 
brændt, 10 Sldl. Borgmester Knudsen annammet 40 Sid. 1 
M. 10 Sk. Bøsseskytter-Skat til Paaske 536 Sldl. 2 M. 8 Sk. 
Lensmandens Tjener for at fremføre Skatten 6 Rldl. For 
Kvittansen (Kvitteringen) 3 M. Baadsmands-Hvervningsskat 
til St. Hans 60 Sid. Budløn tfor at fremføre Skatten 2 Sid. 
Kvittansen 2 Sldl. 2 Mark. Skatten til Martini 453 Sldl. 
Svendeskat 23 Sid. Budet, der leverede Skatten 6 Sid. Kvit- 
tans 3 M. Den paabudne Skat til Jul 226 Sid. 2 M. Svende- 
skat-Penning 11 Sid. 2 M. Vægteren ringet for Skatten ad
skillige Gange 1 Sid. 2 M. Brændsel til Raadstuekakkelov- 
nen, der de sad for at oppebære Skatten 2 M. 8 Sk. Væg
terne for at pante for resterende Skatter 3 M. Ved til Raad- 
stuen 1 Sid. Skarpretteren for en død Hund at udføre 1 M. 
Bartskærkistens Præparering (Bartskærkisten* skuldesendes 
med Baadmandsholdet)2 Sid. Olie til Klokværket (Kirkeuhret) 
1 M. 8 Sk. Byskriveren paa sin Løn 12 Sid. 2 M. do. 17 
Sid. 2 M. do. for at skrive i Skattebogen 1 Sldl. 2 M. do. 
i Tingbogen 2 Sid. Rejser til Viborg og København, foretagne 
af Kæmneren, Raadmand Lyder Henriksen Splet (»hvorfor 
blev mig lovet ehn goed Forehring) etc. 77 Sid. 2 M. Skatte
fri Borgere, føres til Udgift 33 Sldl. Gaver til fattige for
drevne Folk (af saadanne Flygtninge, der under Trediveaars- 
krigen søgte her op, var der mange, og Antallet blev stadig 
større) ialt 23 Personer = 18 Sldl. 8 Sk. Forskellige Ud
giftsposter, Arbejdsløn etc. 60 Sid. 2 Mark 14 Sk. Ialt 1788 
Slettedaler 1 Mark 9 Skilling.

Dette Aar har Regnskabet udvist et lille Overskud. 
Dette var langt fra altid Tilfældet. Der haves Exemp-

* En Bartskærkiste beskrives i Slutn. af det 17. Aarhundrede saaledes: 
Leveret til Johan Adolf Apoteker for Medikamenter 17’Rigsdaler 2 Mark. 
Henrik Snedker, Jens Klejnsmed og Jens Kontrafejer (Maler) for Kisten at 
færdiggøre 2 Rdl. 10 Sk. Tre Lagen til Kisten 2 Rdl. 4 Sk. Blaar til Ki
sten at sætte Flaskerne udi samt Bindsel og »fortinde Søm« (?) 5 Mk. 10 
Sk.----- Noeh leveret til Daniel Kruchow, som han udlagde i København 
til Kistens videre Forbedring 24 Rigsdaler! (Kæmnerregnskabet 1677.)
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ler paa, at Byen, naar Kæmneren har faaet Penge til
gode, har betalt ham med en Strimmel Jord eller en 
»Forte«.

Til Raadets vigtigste Funktioner hørte det ogsaa, 
at Raadet skulde forvalte de Jorder, der tilhørte Byen 
og som ikke kunde gaa i Arv eller i privat Eje. Denne 
Omstændighed affødte en Mængde Processer. Her 
skal kun nævnes et Exempel:

1528, da Frederik I. var paa Koldinghus, havde 
Ane Pers i Middelfart stævnet Borgmester og Raad 
for en Abildgaard udenfor Kolding, som hun havde 
arvet efter sin Broder Peder Smed. Borgmester og 
Raad fremlagde et Tingsvidne fra 24 Mænd paa, at 
den Jord, der laa uden Kolding Grave og Porte, var 
fri Jord og bortforlenet af Byen, men den kunde ikke 
gaa i Arv til nogen udenbys boende Arving. Egentlig 
kunde den slet ikke gaa i Arv, men Borgmester og 
Raad havde dog undt Barn efter Barn samme Jord, 
saa længe de blev boende i Kolding. Kongen be
kræftede, at Raadet havde afvist Ane Pers med Rette. 
Et lignende Exempel nævnes 1553*, da Kongen stad
fæstede Byens Ret. Jorderne maatte hverken laanes 
eller lejes bort. Af saadanne Jorder kan nævnes de 
32 Markjorder, der var i Søndervang; de tilhørte Byen 
og ikke nogen Borger.

Det kunde dog i haarde Tider ske, at Byen lige
frem solgte Jorder for at betale Gæld, saaledes 1653, 
da Byen skyldte en af Borgerne, Henrik Raffn, Penge, 
og Raadet indhentede da Frederik III.’s Tilladelse til 
at sælge eller pantsætte noget af Byens Jord til ham. 
Tilladelsen blev givet.

* Riis' Afskriftsbog S. 101.
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Borgmester- og Raadmandsstillingen gav Magt, og 
denne Magt forstod Raadet i Regelen at omsætte i 
Penge. Men rent direkte og fuldt ud hæderligt bragte 
Stillingen i Raadet Penge.

Det er allerede omtalt, at de fik Penge, hver Gang 
en Jord skulde bortgives til en ny Mand. Men de 
havde flere Indtægter. Allerede 1447 fik Raadet i 
Kolding Embedsjord. I 1450 gav Christian I. Kolding 
Borgmestre og Raadmænd Ret til Sagfald og Brøde, 
der faldt inden Kolding Byfred. Raadet fik saaledes 
Halvdelen af alle Slagsmaalsbøder, hvilket navnligt 
tager sig morsomt ud, naar det er en af Raadmæn- 
denes Karle, som udenbys Mand har været i Klam
meri med. — Gik en Arv bort fra Byen, skulde der 
betales »Forlov«. Raadets kontante Indtægter af Byen 
var ikke ret store. I 1632—33 ialt 75 Slettedaler 1 
Mark 14 Sk. Undertiden, f. Ex. naar en Selvmorders 
Gods forfaldt, kunde Gevinsten dog blive større. End
videre havde Raadet Frihed for en Del Skatter og 
borgerlig Tynge.

En ganske mærkelig Indtægt havde Raadmænd og 
Borgmestre i det 16. Aarhundrede i gratis Tøj til Ben
klæder! Det opføres i Regnskabet under Navn af det 
sædvanlige »Huosklæde« (o: Hoseklæde, af Hoser-, 
Benklæder). Hver Raadmand fik ved Tiltrædelse 
2 Alen engelsk Klæde, men gik en Raadmand over 
i Borgmesterembede, fik han 3 Alen. Lignende 
Skik kendes fra Kalmar*. Ofte sad Raadets Med
lemmer inde med andre, lønnende Embeder. Tolder
tjenesten udførtes fra 15. Aarh. til langt op i Tiden 
af en Raadmand eller Borgmester. Borgmester Søren 
Kjær var samtidig Tolder. Tolderen Jens Poulsen, 
der kom * galt afsted med sine Regnskaber i det 16.

* Mackeprang: »Dansk Købstadstyrelse, S. 95.
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Aarh., var Raadmand. Hans Plads overtoges af Borg
mester Anker Mogensen osv. I det 17. Aarhundrede 
finder jeg en Raadmand som Ridefoged. Raadmand 
Jakob Tønder var tillige baade Hospitalsforstander 
og Byfoged, endog en saa skarp Byfoged, at han 1608 
fik sin egen Datter sat i Tugthuset, »fordi hun util- 
børligen havde forholdet sig imod ham, hendes Hus
bond og andre«. Endelig støttedes Raadets Medlem
mer paa anden Maade. Borgmester Søren Kjær fik 
f. Ex. 1564 Kronens Part af Tienden i Skanderup.

Selvfølgelig vilde alt dette dog ikke forslaa til at 
leve af. Men til Gengæld toges Raadet jo ogsaa af 
de mere velhavende Folk.

Et gammelt Privilegium, som Borgmestrene havde, 
var at holde Vinkælder.

Allerede den fromme Borgmester Søren Kjær fik 
sammen med en anden Borger Tilladelse til at holde 
en aaben Vinkælder i Byen. Denne Tilladelse hæn
ger sikkert sammen med et kongeligt Brev om, at 
Borgmestre og Raadmænd i Kolding skulde være for- 
skaanede for Indkvartering, men de skulde afgive 
godt og ustrafTeligt Herberge til Officerer og Stands
personer, selvfølgelig dog mod Betaling.

Om Handel og Forprang.
I Stadsretterne er der talrige Bestemmelser, der 

sikrer Byens Handelsprivilegium udad til. Men for
uden denne almindelige Lovgivning om Byernes Han
del, havde hver By indad til særskilte Bestemmelser, 
udstedte af Borgmester og Raad. Alle de koldingen- 
siske Bestemmelser er vedtagne i Nærværelse af
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Raadstueforsamlinger eller som det hedder: »blev vi 
saa tilens (enige) Raad og menige Almue«. Det er 
navnlig det saakaldte »Forprang«, som skal for
hindres. Oprindelig var der ingen bestemt Torvedag*, 
og Tilførselen fra Landet af Smør, Æg, Smaakrea- 
turer etc. var ret uregelmæssig og vel ogsaa sparsom 
nok. Den, der kom først til Bøndervognene, kunde 
jo købe Varerne og saa bagefter paa egen Haand alt 
efter som der var Efterspørgsel forhøje Priserne. Det 
er dette, man kaldte »Forprang«. Det var jo nød
vendigt at værge sig derimod. Fra andre Byer be
rettes det, at Spekulanterne i den tidlige Morgenstund 
stimlede langt ud paa Vejene, antastede Vognene 
længe før de kom til Byen og enten afkøbte dem 
Varerne eller sluttede Kreds om Vognene og hver med 
Haanden paa sin Bøtte Smør eller Lammeside i sluttet 
Trop fulgte med ind til Torvet. Gennem denne Ring 
var det næsten umuligt at trænge; man hujede og skreg, 
stødte Kunderne til Side og bandte paa, at Varerne 
var solgte. Det var især Kvinder, der udmærkede 
sig i dette Haandgemæng**. Det er slig Fremgangs- 
maade, der søges afværget, naar det i Kolding gamle 
Bysbog ca. 1500*** hedder: Ingen skal købe nogen 
hans Købmandskab uden Portene, før Klokken haver 
slaget XII«. Dog undtages Tømmer, der maa købes 
uden Byen, naar Fromesse er ude. »Item skal ingen 
Borger eller Borgerhustru eller nogen Udkræmmer 
købe noget Smør, uden at de køber det efter Vægt.« 
Gribes de paa fersk Gerning, skal det købte være 
forbrudt og skal gives »til fattigt Folk for Guds Skyld«

* Kolding fik først Torvedag 1653, nemlig Tirsdag, og i Kongebrevet 
derom 'hedder det: »bedendes og bydendes menige Bønderalmue, som 
deromkring (Kolding) er, at I retter Eders Lejlighed efter forbemeldte Dag. «

** Troels Lund V 34.
*** Bogen har lidt under Fugtighed, og Aarstallet er derved borte.
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og saa hjemfalder de tilmed til Bøde. Og dersom de 
frier sig ved Ed og det bevistes, at de har svoret 
Mened, skal de behandles som Menedere.

Ikke engang Bestemmelsen om Portene har været 
tilstrækkelig. Saaledes staar der paa det halvt søn
drede Bind af den gamle Bysbog: »Om den Vedtægt, 
som Almuen haver taget ved (o: vedtaget) udi Kolding 
om Købmandskab og blev vedtaget paa Helligkors 
Dag paa Kolding Raadhus Anno Domini MDXXII 
(1522): »........Ingen skal købe nør ud, førend de 
(Vognene) kommer om Nis Glambæks Hjørne; øster 
ud skal ingen købe, førend de kommer omkring 
Ostin Pedersens Hjørne; sønder ud skal ingen købe, 
førend de kommer om Ebbe Pelles Hjørne. Hvo 
som (gør herimod), bøde 18 Sk. (til Kongen?) og 18 
Sk. til Byen og har forbrudt det, han købte..........«

Paa Aarsmarkederne havde Borgerne fra andre Byer 
Lov til at opslaa deres Kramboder i Kolding. De 
skulde dog være henvist til Torvet: »Ingen Kræmmer 
skal bygge andet Steds paa Gaden end paa Torvet, 
saa længe at Torvet er fuldbygget; hvo som herimod 
gør, skal Kæmner. . .nedtage samme Krambod. Dette 
er Borgmester og Raad og menige Almues Villie« 
(Bysbog 1536).

Undertiden har Borgmester, Raad og Almue lige
frem udstedt Forbud mod Udførsel af visse Varer, 
som det synes uden der fra Regeringens Side er lagt 
dem mindste Hinder i Vejen. Man finder saaledes i 
Bysbogen: »1531 den Mandag næst for St. Nikolaj 
Dag, da blev vi saa tilens, Raad og menige Almue, 
at ingen af vore Borgere skal købe sig enten Slagtefæ, 
Svin eller Havre at føre udenlands (!) til Hygum,
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til Tønder* eller noget andet Steds bort, Byen til 
Skade. I hvo det gør efter denne Dag, da vil vi 
ej have ham til vor Borger længer, og skal samme 
Gods være forbrudt, som han haver med at føre, 
Halvdelen til Kongen og Halvdelen til Byen«. For
budet er naturligvis udstedt for at forhindre, at Bor
gerne selv i de onde og forvirrede Tider skulde komme 
til at mangle Næringsmidler. Derfor ogsaa den strænge 
Trusel mod dem, der overtraadte Forbudet. Thi selv 
om Borgmester og Raad fastsatte, hvilke Priser, der 
skulde betales for alle Varer, særlig naturligvis Lev
nedsmidler (en Ret, der gaar langt tilbage), vilde dette 
selvfølgelig ikke kunne bedre Tilstandene, naar For- 
raadet paa Levnedsmidler slap op. Raadets Virksom
hed ved Fastsættelsen af Priser skal her kun berøres 
som en af dets mangehaande Pligter. Dette Felt gik 
efter 1605 over til særlige Mænd, »Vragere«, der skulde 
vrage og sætte Sild, salt Kød og fremmed 01, efter 
det Korn og Humlekøb, Gud aarligen giver*.

Raadet beklædte Retten.
»At elske Retfærdighed i Dom og Rette, 
være from imod sin Næste,
holde Gud til Ven, er Raadmand den bedste.«

(Ribe Raadmandsstob 1564.)

Kongens Repræsentant paa Tinge, Byfogden, var i 
gammel Tid en Mand, der i al Fald i sin Egenskab 
af Byfoged stod ganske uden for hines Kreds, der 
havde at byde og befale i Byens Sager. Kolding

♦ Der angives her aldeles utvivlsomt en gammel Handelsvej. Læseren 
bedes ogsaa mærke sig de mange Borgernavne fra denne Egn: Skodborg, 
Tønder, Døstrup, Dover o. m. fl.

** Mackeprang S. 105.
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Raad havde snarere over ham at befale, idet Borg
mester og Raad fra gammel Tid (1471) sammen med 
Lensmanden maatte sætte Byfoged. Byfogden var i 
Reglen en fattig Mand, idet hans Del i »visse smaa 
Sagfald« (Bevilling 1587) næppe indbragte stort. Sjæl
dent var han aflagt med Bifortjenester (se dog foran 
Jacob Tønder), og Embedsjord og lignende havde han 
ikke.

Byfogden beklædte Retten paa Bytinget, men for
uden dette var der oprindelig i Byen endnu en 
Domstol, Raadstueretten, der fungerede sideordnet med 
Bytinget. Det skorter mig paa Oplysning om, hvor
vidt Raadstueretten som i forskellige andre Byer har 
fungeret som Landsret, hvorfra Sager gik direkte til 
Kongens Retterting.

I det 16. Aarhundrede skulde Borgmester og Raad 
en sidde til Doms i alle vigtigere Sager, men Lysten 
dertil var ikke stor. Derfor udstedte Chr. III den 
12. Marts 1543 et Brev til Byfogden »om den Uskik- 
kelighed, der findes her i Kolding, at naar nogen, 
som har forbrudt sin Hals og bliver ført paa Tinget 
for at dømmes, da fortrykker Borgmester og Raad sig 
for at sidde som Meddommere, og i Stedet for ud- 
mældes dertil af »de armeste og uforstandigste Bor
gere udi Byen«. Ligeledes naar det drejer sig om 
Børnearv og andre vigtige Sager, vil Raadet helst være 
fri, men Kongen befaler Borgmester og Raad her at 
gøre sin Pligt.

En særlig Lovbestemmelse derom blev ogsaa ind
sat i Koldingrecessen. Mødte Raadsmedlemmerne 
ikke, fastsatte Recessens Artikel 13 40 Marks Bøder. 
Dette Tilfælde er en Gang indtruffet i Kolding, nemlig 
1679, da Raadmand Zone Pedersen trods lovlig Til
sigelse ikke mødte paa Tinget, dengang Jørgen Chri-
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stoffersen blev dømt fra Livet. Han maatte ogsaa 
ud med den fastsatte Bøde, idet han ikke kunde mod
bevise, at han var lovmæssig tilsagt.

Raadet skulde altid beklæde Retten, naar en Mand 
skulde »dømmes fra sin Fred». Et Par Exempler, hvor 
det er fornemme Folk, der overværer en saadan 
Handling, skal anføres:

»1562 Torsdagen før Viti og Modisti Dag udi høj- 
baarne Fyrste Hertug Hans den y. og Hans Naades 
(Kongens) Overværelse, desligeste nærværendes Povl 
Huitfelt, Lensmand paa Koldinghus, Severin Skriver, 
Borgmester og Laurids Nielsen Byfoged med flere vor 
naadige Frues (Dronning Dorotheas) Hofsinder paa 
Koldinghus, forsvores Anders Pedersen Væbner Kolding 
By og Kolding Land, og hvis han to Dage derefter 
findes enten udi Kolding By eller Kolding Land, da 
maatte han paatages og hænges udømt.«

Samme Aar afsiges en anden mærkelig Dom, der 
næsten klinger som en betinget Straffedom:

»Anno Domini 1562 sexta feria post Egidii udi Lens
mand Erik Høgs og Borgmester og Raads Nærværelse 
paa Koldinghus forpligtede sig Niels Christensen, født 
i Slogs Herred i Tønder Lehn, i Hjemsted (et Bynavn), 
at naar han fandtes at drikke og doble med Tyve og 
Skalke eller i Selskab med dennem, som han nu var, 
og findes her i Kolding By, da skal han paagribes og 
hænges udømt«.

At blive dømt fredløs var almindeligt i det 15. og 
Begyndelsen af det 16. Aarhundrede. Som Domsgrund 
anføres Manddrab, Afhug, Kvindetægt, Hærværk osv., 
og Mænd, hvem Dom for saadanne Forbrydelser 
var overgaaet paa Kolding Byting, skulde iflg. Stads
retten af 1452 være fredløs over hele Danmarks Rige, 
indtil de »bøder deres Faldsmaal mod Kongen og
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Byen.« Denne Bestemmelse i Stadsretten blev 1603 
paa Foranledning af Raadet i Kolding læst paa Lands
tinget i Viborg og godkendt af Retten.

Raadets Segl 1596.

Anders Simonsen. Anker Mogensen.
Borgmestre.

Peder Andersen. Anders Bøgvad. Outte Gregersen. Niels Hansen. 
Jacob Pedersen Tønder. Niels Bjerndrup. Jep Hansen Bøgvad.

Raadmænd.

I Bysbogen lindes hele Rækker af Navne paa Fred
løse. Saaledes 1508: Dette er de Fredløsemænd, som 
fredløse er udi Kolding: Jon Pedersen i Stenderup, 
som gik Vold over for han slog Albrekt Skak. Item 
gik Jep Bryggersvend Vold over, for han hug nogen 
(ihjæl) paa Sønderbro . . . Item Søren Karmager gik 
Vold over selv fjerde, for han hug Jep Pedersen i Sest 
paa »Hwsens Toweth« (o: Husmers Toft) osv.
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Foruden at bøde til Kongen og til Byen, skulde 
Drabsmanden betale lovlige Bøder til den Dræbtes 
Slægt og forlige sig med den. Flygtede Drabsmanden 
eller døde, skulde hans nærmeste Frænder betale visse 
Bøder, alt efter som de var nær beslægtede med ham*. 
Ogsaa herpaa haves Exempler fra Kolding. Terkel 
Lauesen i Jordrup maatte saaledes ca. 1500 betale 5 
Mark, fordi hans Broder »slog Nis Ebbesen ihjel.«

Flere Drabssager har ført til Oprettelsen af Legater. 
Da Jørgen Bertelsen i Skærbæk 1597 »kom i Ulykke« 
og slog Staphen Ibsen i Eltang ihjel, udsteder Borg
mester og Raad for Bøden, 100 Daler, et Legatbrev 
til Kolding Latinskole (Vadmelsklæder til de fattigste 
Disciple). Ligeledes gaves Bøden 80 Daler som Legat 
til Skolen og til de Husarme, den Gang Oluf Staphen- 
sen 1607 havde slaaet Rasmus Michelsen i Harte ihjel.

Undertiden kunde en større Bataille dog glide hen 
i Mindelighed. Da et af Raadets egne Medlemmer, 
den S. MØ^omtalte Mogens Eriksen, i 1630 var til 
Aabenraa Marked, kom han i Slagsmaal med en an
den Koldingborger, Christen Pedersen Bramdrup, der 
saarede og stak ham i Brystet med en Kniv, hvorfor 
han en Tid lang maatte ligge under Bartskærs Haand. 
Det hedder derom: »Paa det at vidtløftig Trætte ikke 
skulde foraarsages, da for Godtfolks Forbøn og efter 
Christen Bramdrups venlige og flittige Begæring, af
stod Mogens Eriksen fra hans Lovmaal paa den Be
tingelse, at Christen Bramdrup gav 60 Slettedaler til 
Latinskolen«. Sognepræsten Povl Povlsen, Borgmester 
Ottesen og Raadmændene var Mæglere i Striden.

Ved denne Ordning slap Christen Bramdrup for 
Sagfaldet til Kongen (lige saa meget som til Byen), 
og det er sandsynligt, at dette er en medvirkende

* Jyske Lovs 2. Bog, Kap. 22.
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Aarsag til Borgmester og Raads Redebonhed til Mæg
ling, idet Christen B. ved Forlig kunde staa sig ved 
at betale mere til Byen end han vilde komme til ved 
Dom. Christen Bramdrup gav dog ikke Summen fra 
sig. Den skulde aabenbart staa paa Rente hos ham 
indtil videre. I 1646 klages der over, at han hverken 
har betalt Hovedstolen eller den deraf gaaende Rente, 
som han burde. Han stævnes for Retten og forplig
ter sig nu til at betale Hovedstol og Renter, naar Be
løbet blev ham lovlig opsagt.

I de fleste større Slagsmaal eller »Baardag*« ind
ankede den overfaldne Sagen til Tings, men i mindre 
Slagsmaal, hvor ingen af Parterne gik til Retten, 
skulde Kæmneren tage Affære ved Lovmaal, for at Byen, 
Borgmester og Raad, ikke skulde miste sin Ret.

* De forskellige Former for Baardag beskrives i Jyske Lov som »Stavs
hug, Stenshug, Benshug, Nævehug, Haargreb og Jordskub«.






