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Mennesker vi mødte
Af Nellemose

Under vort arbejde med bogen Kolding Studenter 
indtil 1856 har vi mødt mange gamle koldingensere, 
som falder uden for bogens emne. Nogle af dem 
kendte vi i forvejen, fordi der er litteratur om og af 
dem, men langt de fleste var enten glemte eller over
sete. På grundlag af de ganske vist sparsomme oplys
ninger, som det har været muligt for os at samle, skal 
der i det følgende fortælles om to af dem, den ene en 
glemt hospitalspræst, den anden en overset kolding- 
præst, der endte som hofpræst på Frederiksborg — og 
så vil nogle af de koldingpræster, der hverken blev 
glemt eller overset, kort blive omtalt i en særlig sam
menhæng — kort, fordi fyldigere fremstillinger er let 
tilgængelige.

E n glemt hospitalspræst — H ans Jacobsen Arp
Hans Jacobsen Arp, født cirka 1575, sandsynligvis i 
Kolding, var søn af slotsskriver Jacob Arp og svoger til 
Jens Sørensen Harte, der først var rektor for Kolding 
Skole og siden præst i Kolding i mange år. Hans Ja 
cobsen Arp studerede fra 1592 flere år ved tyske uni
versiteter og fik offentlig understøttelse. I et missive (et 
såkaldt »lukket brev«, et embedsbrev) af 5. marts 1595 
til bispen i Ribe kaldtes han til hører i Kolding Skole, 
og der står i missivet, at han skal befordres til det første 
kald, der bliver ledigt i stiftet, hvis han er duelig og lov

lig kaldet. Den 19. juni 1597 bliver han, der nu er ma
gister, kaldet til hospitalspræst i Kolding. Under den 
22. oktober 1604 noterer Ribe-bispen Peder Hegelund 
i sædvanlig telegramstil i sin dagbog: »Fra Veien til 
Kolding faar M. [M =  magister] Hans Iacobssøns sag 
paa Koldinghuss — forhøring — dom — besegling«, 
dvs., at Hans Jacobsen Arp har været i forhør og har 
fået en dom, som er blevet beseglet. Vi ved ikke, hvad 
sagen drejer sig om, men vi har lov at gætte. 1 1623 hed 
sognepræsten i Kolind Jacob Hansen Arp, og han var 
sandsynligvis søn af Hans Jacobsen Arp. Han blev af
sat i 1635 »for sit uskikkelige levnet«. Har måske fader
ens sag været af samme art? Vi ved det som sagt ikke, 
men Hans Jacobsen Arp mistede efter alt at dømme i 
hvert fald ikke sit embede. Han døde den 30. marts 
1608, og allerede den 9. april 1608 blev efterfølgeren 
Niels Jørgensen præsteviet, ikke først i 1613 som man 
hidtil har ment.

E n overset hofpræst — Jørgen Mortensen
1 1566 hed den residerende kapellan i Kolding Jørgen 
Mortensen. Han blev også sognepræst i Alminde, 
men det er lidt uklart, hvornår præcis det er sket. Fra 
gammel tid var Alminde anneks til Kolding, således at 
den residerende kapellan ved Set. Nicolai kirke tillige 
var sognepræst i Alminde. Denne ordning synes kong
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Udsnit a f Braunius og Hogenbergs prospekt a f Kolding fra 1587. Udsnittet viser blandt andet de lokaliteter, hvor Jørgen Mortensen og Hans J a 
cobsen Arp havde deres gang: Set. Nicolai kirke ses ved B, Kolding Skole vedN  og Kolding Hospital ved Q.
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Christian den Tredjes dronning Dorothea at have æn
dret, da hun var blevet enke og havde fået Koldinghus 
len til sit underhold. Hun døde i 1571, og fra 1573 fore
ligger der et kongebrev, hvori Frederik den Anden er
klærer den ordning, som hans mor havde indført, for 
ophævet. Den var kun bestemt til at vare hendes leve
tid, nu skal den gamle ordning igen træde i kraft, 
»saaledes at Almind sogn til evig tid skal blive et an
neks til Kolding bykirke«. Vi ved ikke, om Jørgen 
Mortensen var sognepræst i Alminde i 1573, men han 
var det i hvert fald i 1575. Det vender vi tilbage til, men 
først vil vi se på et par oplysninger, vi har fundet om 
ham fra tiden før 1575.

I 1569 blev Kristen Pederssøn student fra Kolding 
Skole. Af papirer, som findes i Oslo bispearkiv, frem
går det, at han forlod skolen med gode vidnesbyrd fra 
dens rektor Georgius Martini Coldingensis (navnene 
Jørgen Mortensen Colding latiniseret), og derudfra 
kan vi slutte, at Jørgen Mortensen en tid må have vir
ket som både rektor og residerende kapellan. Det var 
ikke ualmindeligt, især ved de mindre latinskoler, at 
en præst — som her — tillige var rektor. Jørgen Mor
tensen kan imidlertid ikke have beholdt rektorstillin
gen ret længe, for i 1571 døde Søren Kneus som rektor 
for Kolding Skole.

I april 1574 får vi et glimt af Jørgen Mortensen i 
funktion i en lidt speciel anledning. Under ledelse af 
daværende skolemester (dvs. rektor), senere biskop 
Peder Hegelund ankom til Kolding fra Ribe et selskab 
af fruer i denne bys bedste familier. Med sig havde de 
en ung pige, som skulle troloves med en sjællandsk 
præst. I Kolding mødte flere mand op, blandt andre 
borgmester Søren Kjær og sognepræsten fra Harte- 
Bramdrup Hans Kneus (se senere). I dette udsøgte 
selskab var også Jørgen Mortensen med. Trolovelsen 
blev drøftet og gennemført.

Nu til året 1575. Hvorfra ved vi, at Jørgen Morten
sen var sognepræst i Alminde det år? Det ved vi, fordi 
han — sandsynligvis i 1574 — havde klaget over, at han

ingen havde til at befordre sig fra Kolding til Alminde, 
når han skulle gøre tjeneste i kirken eller besøge syge i 
sognet. Han ønskede at få en af kronens bønder i Al
minde til at befordre sig fra Kolding til Alminde og re
tur. Hans ansøgning bevilgedes den 2. februar 1575, 
og den pågældende bonde blev fritaget for at gøre ægt 
og arbejde til Koldinghus.

I de følgende år blev Jørgen Mortensens økono
miske forhold forbedret, han fik tillagt forskellige tien
deydelser og andre gejstlige indtægter, men af størst 
betydning var det åbne brev af 23.1.1583, hvori det offi
cielt meddeles, at hr. Jørgen Mortensen har overtaget 
stillingen som kongens danske hofprædikant (Fre
derik den Anden havde også en tysk hofprædikant), at 
han er forpligtet til at følge kongen personlig, når det 
behøves, eller opholde sig ved Frederiksborg, han skal 
have 200 daler i årlig løn, 16 daler om måneden i kost
penge til sig selv og en dreng, sædvanlig hofklædning 
til sig selv selvanden, foder og mål (dvs. forplejning 
med hø, halm og havre m.m.) til to heste og fri bolig 
ved Frederiksborg slot fra førstkommende påske af. 
Kongen vil senere betænke ham med et kannike- 
dømme eller på anden måde, eftersom han tjener 
kongen til.

I marts 1583 kom der yderligere et ekspectancebrev 
for hr. Jørgen Mortensen »prædikant på Frederiks
borg« på det første ledige kannikedømme i Roskilde, 
»tidligere udgivne ekspectancebreve hermed dog 
uforkrænket«.

Jo vist, der blev sørget godt for den ny hofpræst, 
men han må være død inden årets udgang, for fra den 
2. december 1583 foreligger der en skrivelse om, at der 
til hr. Jørgen Mortensens enke skal betales, hvad hen
des husbond ved sin død kunne have til gode afløn og 
månedspenge og, da hun ikke så snart kan ordne sine 
forhold, så hun kan flytte derfra, gives hende fetalje til 
hendes underhold en månedstid eller to. Hun må så 
være flyttet tilbage til Kolding (og familien?). Et forle- 
ningsbrev af 19. november 1586 tillagde hende halvde-
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Portræt a f Ancher Anchersen. Den latinske indskrift i den ovale por- 
trætramme lyder i oversættelse: »Ancher Anchersen, doktor i den høj
hellige teologi, kong Frederik den Fjerdes konfessionarius i udlandet, 
hiskop i Ribe, født 7644, død 7707«. Forneden i portrætrammen An- 
cher-våbnet med dobbelt anker og hjelm med oprakte arme. På soklen 
under portrættet læses:
Lyksaligt er det Blad, og dette Kaaber-Stykke,
Som BISC O P  A N C H E R S Navn og Ansigt her vil smykke,
Der var den Store Guds og Skriftens lærde Tolk
For vor KONG F R ID E R IC H  hos fremmet Stavn og Folk.
Spørg COLD ING  ad, hvad godt i Skole og i Kirke 
hans Fliid og Nidkierhed for Gud har haft at virke,
Spørg Riber-Stift, om i en sand Oprigtighed,
Og sød Belevenhed, mand vel hans Lüge veed.
Den dyrebare M and er nu vel lagt i Dvale,
Dog skal og dette Blad for Efter-Slegten tale,
Og byde dem med Tak at komme Ham ihu,
Som hand var Stiftets Liv, og Priis og Fryd endnu.

Laurentius Thura,
Episcopus Ripensis.

Det kongelige Biblioteks billedsamling.
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len af kronens korntiende af Smidstrup sogn, og den 1. 
juli 1589 udstedtes et forleningsbrev for Lene Hans
datter, hr. Jørgen Mortensens enke i Kolding, på kro
nens korntiende af Østed (Ødsted) sogn kvit og frit. 
Også for hende blev der sørget. — Lene Z/anjdatter 
hed hun; måske var hun datter af præsten Hans 
Kneus i Harte-Bramdrup (død 1596), ham, der var 
med i det trolovelsesmøde, vi har fortalt om ovenfor.

Seks koldingpræster, der blev hofprædikanter
I de 134 år mellem 1559 og 1693 blev seks kolding- 
præster udnævnt til hofprædikanter, fire af dem fort
satte i karrieren og blev biskopper, to omkring 1600 og 
to omkring 1700. Forklaringen er, at de alle havde for
bindelsen til kongehuset i orden, eller rettere, at kon
gehuset under de hyppige ophold på Koldinghus i 15- 
1600 årene lærte i hvert fald fem af de seks personligt 
at kende og fandt dem egnede. Den sjette havde 
egentlig ikke meget med Kolding at gøre, men kol- 
dingpræst blev han da, og nær forbindelse til konge
huset havde han også.

Den første af de seks koldingpræster. der blev hofpræ
dikanter, var den indflydelsesrige Niels Nielsen Kolding, 
født i Kolding cirka 1525. Han havde fra 1551 været re
siderende kapellan i Kolding og sognepræst i Al
minde, da kong Frederik den Anden straks efter sin 
tronbestigelse udnævnte ham til hofpræst. (Hofpræ
sten var også konfessionarius, dvs. skriftefader). Inden 
længe flyttede han til Sjælland. Når han ikke var opta
get af hoftjenesten, opholdt han sig i Roskilde, og dér 
døde han i 1578. Frederik den Anden satte ham meget 
højt og sørgede gavmildt for hans underhold.

Om hofprædikanten førgen Mortensen er der fortalt 
ovenfor. Hans embedstid (1582-1583) blev så kort, at 
han ikke fik sat sig varige spor.

Den tredje i rækken af koldingensiske hofpræster 
hed Anders Bendtsen Dalin. Vi ved ikke, hvornår eller

hvor han er født. Han var »en velstuderet mand«, da 
Frederik den Anden i 1583 gjorde ham til sognepræst i 
Eltang-Vilstrup. I 1586 blev han sognepræst i Kol
ding, derfra blev han i 1591 forflyttet til København, 
og han blev hofpræst. I 1601 blev han udnævnt til bi
skop i Oslo, hvor han døde i 1607. Han var en mand 
med streng kirkelig ordenssans og praktisk admini
strativ dygtighed.

Anders Mikkelsen Kolding (eller Buch) skal være født i 
Kolding i 1560. Fra 1591 til 1608 var han residerende 
kapellan i Kolding og sognepræst i Alminde. Når han 
i denne periode kaldes hofpræst, skal det muligvis 
forstås sådan, at han kun prædikede for kongen, når 
denne opholdt sig på Koldinghus. Christian den 
Fjerde satte pris på ham og udnævnte ham i 1608 til 
biskop i Bergen. Dér døde han i 1615.

I ægteskabet med Bodil Andersdatter Buch fik An
ders Mikkelsen Kolding tre børn, som alle blev i 
Norge. Han nævnes ikke sjældent med hustruens 
slægtsnavn, som børnene overtog.

Cirka 100 år senere var der igen to koldingpræster, 
der blev hofprædikanter, nu ganske vist ikke hos maje
stæten selv (Christian den Femte), men hos hver af 
hans sønner kronprins Frederik (den senere Frederik 
den Fjerde) og prins Carl. Biskopper blev de også i 
kraft af deres forbindelse til kongehuset.

Om kronprins Frederiks hofprædikant under 
udenlandsrejsen 1692-1693 Ancher Anchersen har vi 
skrevet i Koldingbogen 1985, hvortil henvises. Han 
blev kort efter hjemkomsten udnævnt til biskop i 
Ribe, hvor han døde i 1701. Han blev begravet i Kol- 
ding.

Den sidste — og efter alt at dømme mest farverige — 
af de seks hofprædikanter, verdensmanden med den 
usædvanlige gejstlige karriere, hed Bartholomaus 
Deichmann, født i København i 1671. Han havde været 
feltpræst ved et dansk korps i fremmed krigstjeneste, 
da han i 1696 blev udnævnt til hofprædikant hos prins 
Carl på dennes udenlandsrejse, der kom til at vare i tre
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Prospekt a f Kolding cirka 1675 efter Peder Hansen Resens Atlas Danicus

år. Det var under denne, han i 1697 blev udnævnt til 
sognepræst i Kolding. Først efter hjemkomsten i 1699 
holdt han tiltrædelsesprædiken i Set. Nicolai kirke i 
Kolding første pinsedag og afskedsprædiken allerede 
anden pinsedag. Inden for et årstid fulgte udnævnel
serne slag i slag, så han knap nåede at tiltræde et em
bede, før han fik et nyt: han blev i hurtig rækkefølge 
udnævnt til stiftsprovst i Odense, superintendent i Ol
denburg-Delmenhorst og den 12. juni 1700 til biskop i 
Viborg. Dér blev han, indtil han i 1713 kom til Kristia
nia (Oslo) som biskop. Han havde nær forbindelse til

kong Frederik den Fjerde og dronning Anna Sophie 
Reventlow og var en af dem, der straks efter Frederik 
den Fjerdes død i 1730 blev ramt af Christian den Sjet
tes had: han blev afsat fra sit embede og døde »i sorg 
og græmmelse« i 1731.

Niels Nielsen Kolding, Anders Mikkelsen Kolding 
(Buch) og Ancher Anchersen har udgivet forskellige 
skrifter, mest af religiøst, opbyggeligt indhold. Ancher 
Anchersen udgav tillige nogle lejlighedsdigte. Bartho- 
lomæus Deichman var kendt for sine ligprædikener,
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Portræt a f Bartholomaus Deichman. Den latinske indskrift i den 
ovale portrætramme lyder i oversættelse: »Bartholomaus Deichman, 
Danmarks og Norges hellige kongelige majestæts konferensråd og bi
skop i Oslo iNorge«. Forneden irammen Deichman-våbnet med liljer 
på skjoldet og vinger på hjelmen. Det kgl. Biblioteks billedsamling.

specielt den, han holdt over Thomas Kingo (1703). En 
særstilling i hans produktion indtager Forsvarsskrift 
for De Norske (1724).

Efter Christian den Femtes tid (1670-1699) er ingen 
koldingpræst blevet udnævnt til hofprædikant. Hof
fets (kongehusets) besøg på Koldinghus blev sjældne, 
og fra 1808 lå slottet i ruiner.
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