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Hvor gammel er Kolding?
a f  lektor Aksel Nellemann

I de sidste par somre har man 
gravet i Koldings undergrund 
og søgt efter de ældste spor, der 
kan vidne om et bysamfund her 
på stedet. I sommeren 1974 un
dersøgtes et område ved det tid
ligere Bleggårdsstræde — nu par
keringsplads —, og i sommeren 
1975 er der blevet gravet i ter
rænet bag Turistforeningens hus 
i Helligkorsgade.

Begge udgravninger blev le
det af arkæologistuderende Vivi 
Jensen, som har været assisteret 
af adskillige hjælpere. Ved ud
gravningen i år deltog således 
hendes kollega Anne-Mette Erik
sen i arbejdet i en del af udgrav
ningsperioden, men både i 1974 
og i år har flere interesserede 
amatørarkæologer i kortere eller 
længere tid givet en hånd med. 
Det bør også nævnes, at teknisk 
forvaltning har ydet en værdi
fuld praktisk assistance.

Udgangspunktet for al denne 
aktivitet er, at vi faktisk ikke 
ved, hvor gammel Kolding by 
er! Ud fra de ældste bevarede 
dokumenter, som nævner Kol
ding, kan der næsten intet kon
stateres om byen før ca. 1300. 
Imidlertid tyder visse træk i 
Danmarks middelalderhistorie 
på, at den også har eksisteret 
længere tilbage i tiden. Og nu 
forsøger arkæologerne altså at 
finde beviserne.

Rantzaus eller rettere Braunius’ Kol- 
dingprospekt fra 1587. I forgrunden 
ses Kolding å, i baggrunden Kol- 
dinghus.

Kulturudvalget har fra første 
færd støttet dette forskningsar
bejde og bevilget de fornødne 
penge til dets gennemførelse. 
Desuden har Arkæologisk og By
historisk Samfund for Kolding 
ganske naturligt både stærkt an
befalet udgravningerne og fulgt 
dem med opmærksomhed.

Den følgende artikel »Byens 
Grave« (tidligere trykt i »Skalk« 
1975, nr. 3) er skrevet af Vivi 
Jensen og beretter om nogle af 
resultaterne fra udgravningen i 
1974. Man vil af artiklen blandt 
andet kunne se, at denne ud
gravning på et enkelt punkt har 
påvist en unøjagtighed ved det 
ældste kort over Kolding, det 
Rantzauske prospekt fra 1587!

Om udgravningsresultaterne 
i år kan der på det tidspunkt, da
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redegørelsen her nødvendigvis 
må gå i trykken, kun meddeles, 
at de er lovende. Men som en 
lille forsmag på, hvad der vil 
komme, bringer vi efter Vivi 
Jensens artikel et par billeder 
fra 1975-gra vearbejdet.

Der er al mulig grund til at 
værdsætte den kulturelle ind
sats, som er sket med de to ud
gravninger i 1974 og 1975. Det 
vil dog være urimeligt, hvis man 
forventer, at de alene vil være 
tilstrækkelige til at give os et in- 
diskutabelt bevis for eksistensen 
af en by mellem 1000 og 1300. 
Vi må håbe på flere fremtidige 
gravninger, så der en dag er sam
let så mange brikker sammen, 
at de lagt på plads lader et tyde
ligt billede af det middelalder
lige Kolding træde frem.


