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NOTER S. 241

Den lange stilstand i kirkebyggeriet, der over 
hele landet var indtruffet ved reformationen, 
ophørte i København fra og med Christian IV.s 
regeringstid. I de følgende to århundreder plan
lagdes flere nye kirker i residensbyen, rigets 
hovedstad, ligesom der gennemførtes en række 
ombygninger på allerede eksisterende kirker. 
Hovedparten af de københavnske kirkepro
jekter knytter sig til bygninger, der før eller 
senere blev opført og er derfor i »Danmarks 
Kirker« beskrevet sammen med disse. Tilbage 
bliver enkelte projekter, der ikke tidligere har 
været genstand for en nærmere behandling i 
»Danmarks Kirker«, eftersom de ikke er ind
gået som forarbejder til senere fuldførte kirker.

Ældst er to kirkeprojekter fra Christian IV.s 
tid: Kirken ved Gammel Mønt (s. 241) og S. Anna 
Rotunda, en tolvkantet monumentalkirke, som 
1640 påbegyndtes i den nyanlagte bydel Ny- 
København (s. 243). Fælles for de to planlagte 
kirker er, at hverken tegninger eller projektbe
skrivelser kendes, og kildematerialet består ho
vedsageligt af oplysninger om det arbejde, der 
faktisk blev udført på bygningerne. For Kirken 
ved Gammel Mønt er materialet meget spar
somt, mens S. Anna Rotunda kan skildres for
holdsvis udførligt, omend med mange uafkla
rede punkter.

Foruden disse projekter findes yderligere vid
nesbyrd om planlagte kirker fra 1600’rnes første 
halvdel, men oplysningerne er her så spar
somme, at de ikke vil blive gjort til genstand

for særlig omtale. Det gælder et skitseagtigt 
projekt til en udvidelse af København, udført 
antagelig mellem 1606 og 1618.1 Her er i den 
nye bydel angivet signaturer for tre kirker: Tri
nitatis kirke, S. Annæ og Kristkirken, de sidste 
placeret over for to store bygningskomplekser 
med børs, rådhus, tøjhus og kornhus (fig. 1). 
Hele tegningen bærer dog i så høj grad præg af 
at være en foreløbig byplanvision, at der næppe 
har ligget konkrete projekter til grund for de 
enkelte bygninger. Den planlagte Kirke uden for 
Vesterport nævnes en enkelt gang 1618 uden 
nærmere detaljer, og den er antagelig snart op
givet til fordel for Kirken uden for Nørreport 
(s. 39f.).2 Den nye bydel Christianshavn, der 
grundlagdes 1618, fik 1635-40 en midlertidig 
kirke af beskedent omfang, der først i 1680’erne 
afløstes af den nuværende Vor Frelsers kirke. 
Men forinden havde både Christian IV og hans 
efterfølger, Frederik III syslet med planer om at 
opføre en monumentalkirke her (DK. Kbh. 
By, 2, s. 469-73). En række udkast til central
kirker, to mærkede med Frederik III.s navne
træk, kan muligvis have sammenhæng med 
denne konges planer for Christianshavn, men 
er også sat i forbindelse med Henrik Rüses Ka- 
stelsprojekt fra 1661, hvor en centralbygning er 
indtegnet (DK. Kbh. By, 2, s. 410).3

Christian IV.s enevældige efterfølgere følte et 
stadig mere presserende behov for et nyt, præ
sentabelt residensslot til afløsning for det for
ældede Københavns slot. Det affødte i anden
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Fig. 1. Anonymt projekt til udvidelse af København fra begyndelsen af 1600’rne (s. 239). Gader og bygninger i 
den gamle bydel er ikke angivet. I den nye bydel er forslag til tre nye kirker, opkaldt efter S. Anna, Trinitatis 
og Kristus. Kirkerne fremtræder som signaturer uden individuelle træk. Projektet indeholder flere elementer, 
som senere blev realiseret i Ny-København, bl.a. fæstningsanlægget ved Øresund, de særlige bådsmandsboder 
og anlægget af den maritime S. Annæ kirke. Rigsarkivet. – Anonymous project for the expansion of Copenhagen 

from the beginning of the seventeenth century. The streets and buildings of the Old Town are not shown. Tor the New 
Town are proposals for three new churches, consecrated to S. Anna, the Trinity and Christ. The churches are marked 
without individual details. The project has several elements later realised in New Copenhagen; for example, the fortifica
tions by the Sound, the special housing for naval servicemen, and the site of the maritime Church of S.Annce.
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del af 1600’rne forskellige slotsprojekter med 
tilhørende kapeller. Af disse er Lambert van 
Havens projekt til et nyt residensslot på Slots
holmen o. 1680-87 allerede behandlet i forbin
delse med forgængerne for Christiansborg 
slotskirke (DK. Kbh. By, 5, s. 52-57). Hertil 
kommer et projekt til et residensslot i København, 
udført efter 1660, muligvis af Hans van Steen- 
winckel III (s. 266). Dets nøjagtige placering 
fremgår imidlertid ikke af de bevarede tegnin
ger. 1693f. udarbejdede den svenske hofarkitekt 
Nicodemus Tessin d.y. et udkast til et residensslot 
på Sophie Amalienborgs grund (s. 272). Heller 
ikke dette nåede ud over tegnebordet, men Tes
sins skitser og notater gør det dog muligt at 
danne sig et indtryk af den projekterede slots
kirke.

Københavns fortsatte vækst nord og øst for 
den gamle bykerne gav i 1700’rne anledning til

flere overvejelser om opførelsen af en ny sog
nekirke. Fra 1736 kendes fra kilderne et projekt 
til en rundkirke i Ny-København, udført efter Ni
colai Eigtveds tegninger (s. 284).
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1 Jfr. Helge Gamrath: Et udvidelsesprojekt til Kø
benhavn fra begyndelsen af 1600-tallet, i Hist- 
MeddKbh. 1965, s. 38-45.
2 Hofm.Fund.X,50.
3Af projekter til centralkirker modtog Nationalmu
seets Billedsamling 1864 som gave fra Kobberstik
samlingen oprindelig ni blade, mærket 538 h (fire 
prospekter, fire planer og et situationskort). Af disse 
kendes idag kun de fire planer og to prospekter, jfr. 
også Vilh. Lorenzen: Lambert van Haven, 1936 
(Meddelelser fra Foreningen til Gamle Bygningers 
Bevaring, III, rk. 1), s. 15. Hertil kommer en plan i 
KglBibl.s Kort- og Billedsamling.

KIRKEN VED MØNTEN O. 1610
NOTER S. 242

Det gamle S. Clare klosterkompleks overgik 
efter reformationen til andre formål. Kloster
kirken benyttedes 1574-85 af den tyske menig
hed og blev derefter kanonstøberi, mens andre 
bygninger indrettedes til Møntergård. Områ
det gik derfor indtil 1630’rne under betegnelsen 
»Mønten« (jfr. s.32f.).1

Christian IV besluttede o. 1610 at opføre en 
ny kirke ved Mønten, som dels skulle betjene 
den kirketomme nordøstlige del af bykernen, 
dels – ifølge J. L. Wolf – skulle tjene »højloflig 
Ihukommelse Dronning Anne Catharine, som 
da lefvede, til et udødeligt Nafn udi Dan- 
marck«. Bygningens fundament og grundvold 
blev lagt, »men som Krigen (1611-13) angick, 
fik den Bygning ingen Fremgang, og i midler 
Tid Krigen varede, da bortkaldte Vor Herre

den S (alig) høyloflig Dronning aff Verden, der 
med bleff det som det tilforn var. Oc samme 
Platz til anden Borgerlig Bygninger aff Henrich 
Møller forvent oc bebygget«.2

Kirkens planlagte beliggenhed var på et grund
stykke syd for Møntergade, omfattende dele af 
grundene matr.nr. 108 og 109-17, Købmager 
kvarter (fig. 2). Disse grunde ejedes 1653 af ren
temester Henrik Müller, som opførte 10 vånin
ger herpå.3

Bygningsarbejdet indledtes 27. aug. 1610 og 
fortsatte indtil 10. nov. samme år. De medvir
kende murere og kalkslagere betaltes for ar
bejde ved fundamentet til »dend nye Kiercke, 
hans Mayt. aff grunnden will lade opmure 
weed Mønnten«, efter bygmester Bertell Lan
ges kvittering. Til fundamentarbejdet medgik


