Koldinghus i Kolding blev grundlagt midt i af 1200-tallet og opbygget gennem århundreder, hvor slottet havde mange forskellige funktioner som fæstning, kongeligt residensslot, ruin, museum og ramme om talrige
forhandlinger.
Det første Koldinghus stod færdigt i 1268. Det var opført af Erik Klipping. På grund af borgens beliggenhed
i grænsebyen Kolding, var det en vigtig borg i middelalderen, særligt til forsvar af landets grænse. Historikeren og statsmanden Arild Huitfeldt mente derimod, at det var kong Abel, der havde opført borgen som
værn imod den danske adel ca. 20 år før Erik Klipping. Denne teori kan ikke understøttes af noget kildemateriale.
Slottets ældste navn var Arensborg eller Ørneborg, senere hed det Middelborg, og fra 1451 kendes navnet
Koldinghus.
Klippings søn Erik Menved fortsatte arbejdet med slottet, og efter han havde nedkæmpet et bondeoprør i
1312, pålagde han bønderne at befæste Kolding ved at flytte til byen. I 1320 tvang adelen kong Christoffer
2. til at underskrive en håndfæstning, i følge hvilken størstedelen af de jyske kongeborge skulle nedbrydes,
men Koldinghus blev bevaret, da den var uundværlige for rigets værn mod syd.

Omkring 1550 blev den middelalderlige voldgrav rundt om slottet opfyldt. Under Christian 3. og Frederik 2.
opførtes bl.a. den sydlige fløj af slottet, og slotte blev gennemgribende renoveret. Efter reformationen
opførte Christian 3. det første protestantiske fyrstekapel i Danmark på Koldinghus. Kapellet blev beskadiget ved en brand i 1581 og erstattedes af slotskirken i Kæmpetårnet nogle år senere. Christian 3. døde på
slottet nytårsdag 1559, og enkedronning Dorothea fik slottet som bolig. Efter hendes død i 1571 kom renæssanceslottet tilbage til kronen. Koldinghus fik sin karakteristiske profil omkring 1600, da Christian 4.
forhøjede vestfløjen med en etage og opførte det såkaldte Kæmpetårn, der hed sådan på grund af de fire
statuer af helte dvs. "kæmper" på tårnet: Hannibal, Scipio, Herkules og Hector fra antikken. I dag er kun
statuen af Herkules tilbage.
Under den voldsomme pestepidemi i København i 1711-12, der kostede omkring 8 af byens indbyggere livet,
opholdt kong Frederik 4. og hoffet sig på Koldinghus. Frederik 4. indledte en ombygning af Koldinghus så
slottet svarede til barokkens krav til arkitektur: Riddersalen forsvandt, etagerne blev udjævnet og slottet
fik nye vinduer. Frederik 4. traf i 1711 Anna Sophie Reventlow til et maskebal på Koldinghus. Kongen giftede
sig med Anna Sophie, dagen efter dronning Louises bisættelse i 1721.
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Bag denne dør var der engang en af slottets "hemmeligheder". Det var betegnelsen for et aftrædelsesrum eller lokum. Denne hemmelighed er bygget i forbindelse med Christian 4.s genopbygning af
nordfløjen efter branden i 1597. Inde i det lille rum har der stået en muret kasse dækket af et trælåg med et rundt hul i. Under dette var der frit fald til kælderen, og bunden af skakten blev skyllet
ren af vand, der kom gennem et underjordisk afløb fra springvandet i gården, ud over slotsbanken og
ned i søen.
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I 1766 rejste den 15-årige engelske prinsesse, Caroline Mathilde, fra Englsnd over Altona i Tyskland på vej
mod København, hvor hun skal møde sin nye ægtemand, hendes 17-årige fætter Christian 7., som hun var
blevet viet til in absentia i London inden afrejsen.
På sin ved til København overnatter hun på Koldinghus.
Caroline Mathildes Kjole
Kjolen her er syet af den Kongelige Systue på Koldinghus til udstillingen "Klæder skaber Film", der blev vist
på Koldinghus i 2013. Kjolener en kopi af Caroline Mathildes kostume fra filmen "En Kongelig affære".

K " !

Slotskirken er bygget af Christian 4. i årene 1598-1606. Den blev indrettet efter nordtysk forbillede mede
et bredt midterskib med tre store stjernehvævl, omgivet på tre sider af et smalt galleri, der i to etager
åbnede sig med arkader ud mod midtskibet. på den fjerde side - nordsiden - var et højt, rundbuet vindue,
og foran dette stod kirkens alter. Gulvet er lagt med sorte og hvide marmorfliser, altertavlen var af marmor og alabast, og prædikestolen blev båret af en løve, der holdt kongens våbenskjold. De firkantede piller.
der bar galleriet, stod der. hvor der nu står lamper. De var beklædt med sandsten, der var rigt dekoreret,
og på konsoller på pillerne i kirkens vestlige ende var der syv statuer forestillende Kristus, Peter og Paulus,
samt evangelisterne Matthæeu, Markus, Lukas og Johannes.
I dekorationerne indgik latinske bibelcitater og alt var forgyldt og bemalet i stærke farver, som man ser
det i den kun lidt yngre frederiksborg Slotskirke, der endnu findes. det store Vindue bag alteret blev tilmuret i forbindelse med slottets restaurering 1715-23.
Ved branden i 1808 styrtede den sydlige del af Kæmpetårnet ned gennem Riddersal og kirke. I væggen mod
vest kan man tydeligt se den del, der blev genopbygget i 1934-35. I 1980-81 fik rummet sin nuværende
skikkelse ved arkitekterne Inger og Johannes Exner.

Kirken er ikke søgt genskabt, men man har søgt at antyde rummets oprindelige arkitektur. Hovedskibet er
markeret af stengulvet og de tre store, stjerneformede lysekroner. Sidegalleriernes udstrækning ses af
trægulvet langs væggene og 'gadelygterne' antyder de murpiller, der bærer hvævl og galleri.
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En grundplan fra 1740 viser, at der i denne etage lå en række værelser, der stod til rådighed for de højere
hoffunktionærer. Langs gårdsiden var der en lang gang, der forbandt kongens lejlighed i sydfløjen med pulpituret i kirken.
Bibliotekssalen på Koldinghus blev opstillet i 1915-17 af materialet hentet fra Det Kongelige Biblioteks gamle bygning i København. De var blevet til overs, da bygningen i 1909 blev ombygget til Rigsarkiv.
Inventaret er tegnet af kgl. nygmester Jørgen Hansen Koch (1787-1860), men her blev det opstillet som en
'gendigtning' i formindsket målestok af Det kongelige Biblioteks ældste bogsal fra 1673 med et søjlebåret
galleri, der løber hele salen rundt, og med bogreoler langs væggene. på Koldinghus blev de nederste reoler
indrettet til udstillingsskabe.
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De truer med Stig Rossen … jeg må se at komme væk ...

