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K O L D IN G H U S genopbygges
a f  Poul Dedenroth-Schou

1976 blev året, hvor den ende
lige genopbygning af Kolding
hus påbegyndtes.

Hvor mange gange tidligere 
har man ikke troet at være i den 
lykkelige situation at kunne sige: 
Koldinghus bliver genopført! 
Når det nu trods alt ser ud til at 
blive alvor, skyldes det, at staten, 
Kolding kommune samt Vejle, 
Ribe og Sønderjyllands amter er 
enige om, at genopbygningen 
skal finde sted, og er blevet enige 
om byrdefordelingen i forbin
delse med byggeriet. Omkostnin
gerne er beregnet til at andrage 
ca. 30 millioner kroner i 1975- 
priser, en beløbsramme der skal 
følge med den almindelige pris
udvikling, så at byggeriet ikke 
standser på halvvejen, fordi pen
gekassen er løbet tom.

Genopbygningen er begyndt. 
Fra efteråret 1976 til sommeren
1977 rejstes der tag over slottets 
vestfløj og nordfløj. Taget er 
lagt med tegl, dets hældning be
stemtes efter fremdragelse af et 
hul i trompetertårnets murværk, 
som var efterladt af et tidligere 
tagspær. De vældige, endnu lidt 
fersk røde tage, der slutter sig til 
kæmpetårnet, har gengivet dette 
tårn de oprindeligt tiltænkte pro
portioner. Samtidig er det nye 
tags afslutninger mod øst og syd 
gjort bevidst interimistiske, så 
videreførelse af taget over de to 
ruinfløje naturligt må følge efter.

168 år er gået, inden man på 
Koldinghus er nået så vidt. Bran
den i 1808 efterlod slottet som 
en røgsværtet brandtomt. Alt 
tømmer i bygningen brændte, 
tag og etageadskillelser styrtede 
ned i de underliggende kældre.

Kæmpetårnets sydmur, der var 
opført på en svær egebjælke tværs 
over riddersalen, styrtede sam
men og knuste i faldet den un
derliggende slotskirke. Slottets 
øvrige murværk blev stort set 
stående.

Men i 1808 tænkte ingen på 
at genopbygge Koldinghus. Lan
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det var i krig, statsfinanserne var 
i en håbløs forfatning. Sidst, men 
ikke mindst — der var ikke læn
gere behov for slottet. Enevolds
kongen opholdt sig kun sjæl
dent udenfor residensstaden Kø
benhavn, om ophold af længere 
varighed i Jylland var der ingen 
tale. Derfor tænkte ingen på at



genopbygge Koldinghus. Slottet 
fik lov at henligge som malerisk 
ruin, prisgivet vejr og vind — og 
den lokale befolkning, der brug
te slottet som et bekvemt sten
brud.

I 1831 lukkedes ruinen, så at 
murene kunne »blive stående i 
deres nuværende Tilstand som 
imposante til Byens og Omeg
nens Forskønnelse«. 1854 styr
tede Scipio, den ene af de tilba
gestående statuer på Kæmpetår
net, ned under et stormvejr. En 
ansøgning fra indenrigsministe
ren om penge til genopstilling 
af kæmpestatuen blev forkastet 
af Folketinget, men fra 1850’erne 
og til 1880’erne figurerede der 
årligt på finansloven et beløb på 
100 rigsdaler til vedligeholdelse 
af ruinen. Da Orla Lehmann, 
der tidligere havde været amt
mand i Vejle, i 1863 blev inden
rigsminister, opfordrede han kgl. 
bygningsinspektør V. T. Wal
ther til at fremkomme med et 
forslag til en hel eller delvis be
nyttelse af Koldinghus. Walthers 
forslag forelå senere på året. Han 
anbefalede en genopførelse af 
slottet, der derefter passende 
kunne indrettes til kavalleri- 
kaserne. Staldgården gav gode 
muligheder for opstaldning af et 
stort antal heste. Krigen mod 
Preussen 1864 standsede imid
lertid planerne.

Efter krigen overtog bygnings
inspektør L. A. Winstrup tilsy
net med ruinen. Han var lige
som Walther stemt for en gen
opførelse, men formåede ikke at 
overtale regeringen til at søge 
penge hertil bevilget af Rigsda
gen. 1867 lykkedes det ham dogj 
at opnå en særbevilling til sik

Koldinghus 1864. Ruinen sel fra Staldgården. Sydfløjens sydmur er understøttet., 
men står endnu i fuld højde. Foto: E. Brandt, Flensburg.

ring af den sidste af Kæmpetår
nets statuer, Herkules, der nu 
truedes af samme skæbne som 
Scipio. Herkules blev rettet op 
og fik sin jernstiver i ryggen. 
Bortset fra en kort periode i 
1930’erne har Herkules stået 
som slottets vartegn siden Kæm
petårnets opførelse omkring 
1600.

En rum tid forløb, inden der 
næste gang sikredes penge til 
større arbejder på Koldinghus. 
1881—84 bevilgedes midler til 
restaurering af det runde trap
petårn i slottets sydvestlige hjør
ne, til istandsættelse af kælder
hvælvingerne under slotskirken 
og til indlæggelse af et let tag 
over nordfløjens hvælvinger. På 
samme tid blev murkronerne 
sikrede mod yderligere ødelæg
gelser ved afdækning med tag
sten, dog var slottets sydmur så 
medtaget af branden og vejrliget, 
at et stort stykke af denne mur 
hen mod det sydøstlige hjørne 
måtte nedrives. Det i de senere 
år så meget omtalte ruinpræg er 
således først for alvor tilført slot
tet i 1880’ernes begyndelse.

Efter Winstrups død 1889 
overgik tilsynet med slotsruinen 
til bygningsinspektør J. V. Pe
tersen, samtidig med at slottet 
overflyttedes fra indenrigsmini
steriet til Nationalmuseet, under 
hvis domæne det forblev til 1932. 
1890 restaureredes hvælvingerne 
over nordfløjens to vestligste 
rum, hvor det nystartede mu
seum fik til huse fra 1892. Siden 
da har museets skiftende besty
relser til stadighed presset på for 
at få slottet genopbygget. Skridt 
for skridt har museets stigende 
arealbehov medført etapevis gen
opførelse af nordfløj og vestfløj. 
1907 var nordfløjen bragt under 
tag, men endnu var ikke alle eta
geadskillelser indlagt. 1915 stod 
vestfløjen færdigrestaureret med 
tag og etageadskillelser. I denne 
fløj var tillige den hvide sal ble
vet indrettet ved anvendelse af 
søjler og andet tømmer fra en i 
1824 opført bibliotekssal fra Det 
kgl. Biblioteks gamle bygning i 
København. Ege træs trappen i 
trompetertårnet stammer ligele
des fra Det kgl. Biblioteks gamle 
bygning.

Koldinghus 1895. Opmåling af syd
muren udført af arkitekt Julius Smith 
på bestilling af baron Raben-Levetzau. 
Dele af sydmuren blev nedrevet 1881— 
84. Original tegning. Museet på Kol
dinghus.
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I mellemtiden havde der påny 
været forslag fremme om en to
tal genopbygning, idet baron 
Raben-Levetzau i 1895 fremsatte 
den tanke at genindrette Kol- 
dinghus som residensslot. Til 
brug for dette arbejde lod han 
arkitekt Julius Smith opmåle og 
tegne slotsruinen. Disse tegnin
ger udgør stadig en væsentlig del 
af projekteringsgrundlaget for 
genopførelsen. Raben-Levetzaus 
plan blev som bekendt ikke gen
nemført, efter sigende fordi kon
gen Christian IX ikke ønskede 
at residere så nær det tabte Søn
derjylland.

1932 overflyttedes Koldinghus 
atter til indenrigsministeriet. 
Bygningsinspektør Viggo Norn 
fik overdraget tilsynet med ru
inen. På dette tidspunkt var 
Kæmpetårnets tilstand særdeles 
kritisk. En undersøgelse viste 
klart, at man nu måtte vælge en
ten at rive tårnet ned eller også 
genopbygge det i fuld skikkelse. 
Man valgte genopbygningen, og 
i årene 1932—35 udførtes arbej
det, der radikalt ændrede rui
nens karakter. Koldinghus var 
nu mere et slot end en ruin. Den 
logiske følge heraf var den fuld
stændige genrejsning af slottet,

hvortil Viggo Norn da også ud
arbejdede et projekt, der så vidt 
muligt genskabte Koldinghus, 
som det så ud ved branden 1808. 
Indenrigsministeriet ønskede 
slottet genrejst, folketingets stør
ste partier var positivt stemt her
for, men finansministeren mod
satte sig planerne, som derefter 
blev skrinlagt. 2. verdenskrig og 
den efterfølgende depression 
standsede yderligere tanker om 
genopbygning.

Med det økonomiske opsving 
i 1950’erne ogl960’erne vågnede 
også tankerne om restaurering 
af de syd- og sønderjyske slotte 
Koldinghus og Sønderborg. Fo
reløbig tog man fat på Sønder
borg slot, idet der knyttede sig 
langt flere og langt vanskeligere 
problemer til Koldinghus. Et bo
ligministerielt udvalg udarbej
dede 1964—69 den bekendte be
tænkning nr. 535 af 1969, der 
mundede ud i en anbefaling af 
en genopbygning af Koldinghus 
efter et skitseprojekt af byg
ningsinspektør C. F. Møller. Det
te projekt hvilede i mangt og 
meget på Viggo Norns projekt 
fra 1930’erne. Til udarbejdelse 
af detailplanerne valgtes arki
tekterne Inger og Johannes Ex- 
ner, der i 1973 fremlagde et pro

jekt, der brød med betænknin
gens meget traditionelle forestil
linger.

Exners projekt gik i korthed 
ud på at rejse tag over alle fire 
fløje, men at lade taget over de 
to ruinfløje bære af en indven
dig stålkonstruktion til aflast
ning af ruinmurene. Mellem
rummet mellem mur og tag blev 
foreslået udfyldt med et stålgit
ter med glasruder. Dette projekt 
rejste en voldsom polemik i of
fentligheden, og da projektet 
samtidig blev forkastet af Det 
særlige Bygningssyn, der er sta
tens tilsynsførende myndighed 
med historiske bygninger, gik ar
bejdet med Koldinghus i stå.

1976 nedsattes et nyt bygge
udvalg med repræsentanter for 
staten, Kolding kommune og 
Vejle amtskommune. Denne 
gang skal der være alvor bag tan
ken om en genopbygning.

Det er fra starten erkendt, at 
Exners projekt fra 1973, som det 
gamle byggeudvalg havde til
trådt, men som bygningssynet 
altså forkastede, er opgivet. Løs
ningen med glas og stål vil ikke 
blive fremført igen. Udvalget vil 
nu arbejde frem mod en løsning 
i traditionelle byggematerialer.

Koldinghus 1934/1969. Kgl. bygnings
inspektør Viggo Norns genopbygnings
forslag fra 1934, bearbejdet af C. F. 
Möller 1969 til betænkning nr. 533 om 

Koldinghus’ genopførelse.



Samtidig er der igangsat flere 
undersøgelser, der skal forbedre 
projekteringsgrundlaget. Slottets 
bygningshistorie er langt fra klar
lagt endnu. Ud fra en erkendel
se af, at genopbygningen må re
spektere tidligere tiders byg
ningsspor, vil der løbende blive 
gennemført undersøgelser i arki
ver og på selve bygningen, som 
den er bevaret, for derigennem 
at nå til en større forståelse af 
bygningens udviklingshistorie.

Af større vigtighed for projek
teringen har måske den geotek
niske undersøgelse været, som er 
gennemført af mure og funda
menter. Undersøgelsen har givet 
til resultat, at en traditionel gen
opbygning, som f. eks. er sket af 
Kæmpetårnet, ikke kan gennem
føres, uden at fundamenterne 
under syd- og østfløj forstærkes. 
Dette ville betyde en væsentlig 
fordyrelse af byggeriet, en fordy
relse som skal afholdes indenfor

den en gang givne beløbsramme 
på ca. 30 millioner kroner. I den 
sidste ende vil det altså betyde, 
at der ikke vil være penge til en 
fuldstændig genopførelse, der
som man vil forstærke funda
menterne. Der er derfor i udval
get enighed om, at der må væl
ges en anden løsning i form af 
en indvendig søjlekonstruktion, 
der kan aflaste murene.

Genopførelsen af Koldinghus 
er opdelt i etaper. Første etape, 
som er under udførelse, består 
af rejsning af tage over nord- og 
vestfløj, reparation af murvær
ket på de samme to fløje samt re
staurering af slotskirken. Tage
ne er rejst, murreparationerne i 
fuld gang. Endnu har byggeud
valget ikke taget endelig stilling 
til slotskirkens restaurering. Et 
projekt herfor er under udarbej
delse. Sammen med et nyt skitse
projekt for ruinfløjenes genop
bygning skal det i vinterens løb

Koldinghus 1973. Forslag til genopfø
relse af slottets øst- og sydfløj udført 
af arkitekterne Inger og Johannes Ex- 
ner og tiltrådt af byggeudvalget. For
slaget blev standset af Det seerlige Byg
ningssyn og er nu opgivet.

tilstilles Det særlige Bygningssyn 
til godkendelse. Først når denne 
foreligger, kan den egentlige 
genopførelse tage sin begyndelse.
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